
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής προτάσε-
ων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευ-
νας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για 
την υλοποίηση έργων/προγραμμάτων σε εφαρ-
μογή της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του
ν. 4763/2020 (Α’  254) και λοιπά θέματα διαχείρι-
σης και παρακολούθησης του φυσικού και οικο-
νομικού αντικειμένου αυτών.

2 Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
61931/14-10-2020 υπουργικής απόφασης, «Επι-
τρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανι-
σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 
2020, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από 
τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για 
την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 
συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβε-
βλημένους με τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστές, εισα-
γωγείς, διανομείς/προμηθευτές» (Β’ 4586).
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4763/2020 «Εθνι-

κό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 
και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 

2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από 
τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγ-
γελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρ-
νησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 254).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3467/2006 
(Α’ 128).

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

6. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το π.δ. 121/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Τις υπό στοιχεία 130/06-04-2001, 1119/ΚΑ/13-07-2001 
και 30339/ΚΑ/06-02-2002 αποφάσεις του Υπουργού Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο μέρος που αφορούν 
τα ΑΕΙ της χώρας.

11. Την υπό στοιχεία 81347/Β9/Φ11/435/22-05-2019 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονο-
μικών «Συμψηφισμός δαπανών που χορηγήθηκαν στα 
ΑΕΙ για τη χρηματοδότηση που έγινε στους τελικούς 
δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαί-
δευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ δυνάμει 
των 130/06-04-2001, 1119/13-07-2001 και 30339/ΚΑ/
06-02-2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
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και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 21 του ν. 3467/2006 (Α΄ 128)» (Β’ 2667).

12. Την υπό στοιχεία 107422/Β9/Φ11/629/03-07-2019 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονο-
μικών «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 81347/Β9/Φ11/435/
22-05-2019 (Β’ 2667) κοινής υπουργικής απόφασης Συμ-
ψηφισμός δαπανών που χορηγήθηκαν στα ΑΕΙ για τη 
χρηματοδότηση που έγινε στους τελικούς δικαιούχους 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και 
Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ δυνάμει των 130/
06-04-2001, 1119/13-07-2001 και 30339/ΚΑ/06-02-2002 
αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21
του ν. 3467/2006 (Α΄ 128)» (Β’ 2859).

13. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

14. Την υπό στοιχεία 164651/Β9/Φ11/906/21-10-2019 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία 81347/Β9/Φ11/435/22-05-2019 
(Β΄ 2667) κοινή υπουργική απόφαση Συμψηφισμός δα-
πανών που χορηγήθηκαν στα ΑΕΙ για τη χρηματοδότηση 
που έγινε στους τελικούς δικαιούχους του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελμα-
τική Κατάρτιση ΙΙ δυνάμει των 130/06-04-2001, 1119/
13-07-2001 και 30339/ΚΑ/06-02-2002 αποφάσεων του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3467/ 
2006 (Α΄ 128)» (Β’ 3869).

15. Την υπό στοιχεία 26423/Β9/Φ11/89/21-02-2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τρο-
ποποίηση της υπ’ αρ. 81347/Β9/Φ11/435/22-05-2019
(Β’  2667) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει Συμψηφισμός δαπανών που χορηγήθη-
καν στα ΑΕΙ για τη χρηματοδότηση που έγινε στους τε-
λικούς δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ δυ-
νάμει των 130/06-04-2001, 1119/13-07-2001 και 30339/
ΚΑ/06-02-2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 21 του ν. 3467/2006 (Α΄ 128)» (Β’ 562).

16. Την υπό στοιχεία 131447/Β9/Φ11/620/30-09-2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία 81347/Β9/Φ11/435/22-05-2019
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Συμ-
ψηφισμός δαπανών που χορηγήθηκαν στα ΑΕΙ για τη 
χρηματοδότηση που έγινε στους τελικούς δικαιού-
χους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση 
και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ δυνάμει των 
υπ’ αρ. 130/06-04-2001, 1119/13-07-2001 και 30339/ΚΑ/
06-02-2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 21 του ν. 3467/2006 (Α’ 128)» (Β’ 2667)» (Β’ 562).

17. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» 
(Β’ 33).

18. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/127/24739/Β1/03-03-2021 
εισήγηση του αρ. 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σύμφωνα με την οποία από την έκδοση 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

19. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας υποβο-
λής προτάσεων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για 
την υλοποίηση έργων/προγραμμάτων σε εφαρμογή 
της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4763/2020 
(Α’ 254) και λοιπά θέματα διαχείρισης και παρακολούθη-
σης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτών, 
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής προτάσεων 
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για 
την υλοποίηση έργων/προγραμμάτων σε εφαρμογή 
της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4763/2020 
(Α’ 254) και τη ρύθμιση ζητημάτων οικονομικής διαχείρι-
σης και παρακολούθησης του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου, ως εξής:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις υπαγωγής στην περ. β’ της
παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4763/2020

Ως απαραίτητες προϋποθέσεις, για την υπαγωγή των 
Α.Ε.Ι. στη ρύθμιση της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 132 
του ν. 4763/2020, είναι:

α. να είχαν δανειοδοτηθεί/χρηματοδοτηθεί από τον 
Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρ-
τιση" σε εφαρμογή των υπό στοιχεία 130/06- 04-2001, 
1119/13-07-2001 και 30339/ΚΑ/06-02-2002 αποφάσεων 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β. να συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα υπόχρεων της 
υπό στοιχεία 81347/Β9/Φ11/435/22-05-2019 Απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία 107422/Β9/Φ11/629/03-07-2019 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 2859) και να 
μην έχουν επιστρέψει τα ποσά που ορίζονται στην ως 
άνω απόφαση, το ύψος των οποίων προσδιορίστηκε 
κατόπιν έγγραφης βεβαίωσης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκ-
παίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση" έως 
την 31η.12.2020 σε εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του 
άρθρου 132 του ν. 4763/2020,

γ. να έχουν αποστείλει προς το Τμήμα Α’ Κατάρτισης 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της Διεύ-
θυνσης Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογι-
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σμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έως 
την 31η.12.2020 απόφαση της Συγκλήτου του οικείου 
Α.Ε.Ι. κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών και Δι-
αχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., δυνάμει της οποίας:

αα) αναγνωρίζεται η υποχρέωση τακτοποίησης του 
αδιάθετου υπολοίπου, όπως αυτό προσδιορίστηκε με 
την υπό στοιχεία 81347/Β9/Φ11/435/22.5.2019 κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, καθώς και το ακριβές 
ύψος αυτού,

ββ) αιτείται το Α.Ε.Ι. την υπαγωγή στη ρύθμιση της 
περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) 
προκειμένου να τακτοποιηθεί το αδιάθετο υπόλοιπο,

γγ) παραιτείται από τυχόν ένδικο βοήθημα το οποίο 
έχει ασκηθεί ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κατά 
της 81347/Β9/Φ11/435/22.5.2019 απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής πρότασης έργου/
προγράμματος

1. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., οι οποίοι πληρούν σωρευτικά 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 1, υποχρεούνται εντός 
τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
απόφασης, να υποβάλουν πρόταση υλοποίησης έργου/
προγράμματος σε εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 1 του 
άρθρου 132 του ν. 4763/2020.

2. Η πρόταση της παρ. 1 περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 
τα εξής:

α) τον προτεινόμενο τίτλο του έργου/προγράμματος 
και των επιμέρους υποέργων, εφόσον προτείνεται η δη-
μιουργία υποέργων,

β) περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου/
προγράμματος και των προτεινόμενων αναπτυξιακών, 
ερευνητικών ή/και εκπαιδευτικών δράσεων που εντάσ-
σονται σε αυτό, καθώς και των επιμέρους υποέργων, 
εφόσον προτείνεται η δημιουργία υποέργων,

γ) το ύψος του προϋπολογισμού του έργου/προγράμ-
ματος σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, καθώς και 
προτεινόμενη κατανομή αυτού στα έτη και στα επιμέ-
ρους υποέργα, εφόσον προτείνονται,

δ) τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντι-
κειμένου του έργου / προγράμματος, καθώς και των 
υποέργων, εφόσον προτείνονται, η οποία δεν δύναται 
να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη σύμφωνα με το άρθρο 5.

Άρθρο 3
Σκοπός - Φυσικό αντικείμενο έργου/
προγράμματος

Σκοπός του έργου/προγράμματος και των υποέργων 
του είναι η υποστήριξη εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών, 
επιμορφωτικών, ερευνητικών δράσεων του Α.Ε.Ι. ή/και 
του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο του έργου/προγράμματος ή 
των υποέργων αυτού δύνανται να υποστηρίζονται:

α) εκπαιδευτικές δράσεις των προγραμμάτων σπου-
δών α’ και β’ κύκλου, των ξενόγλωσσων προγραμμάτων 
σπουδών, καθώς και των επιμορφωτικών προγραμμά-
των που εκπονούνται μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,

β) αναπτυξιακές δράσεις των Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο ψη-
φιοποίησης των διαδικασιών και της εφαρμογής του 
ν. 4727/2020 σε θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης στα 
Α.Ε.Ι. και τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.,

γ) αναπτυξιακές δράσεις στο πλαίσιο της ενίσχυσης και 
βελτιστοποίησης της λειτουργίας της Μονάδας Οικονο-
μικής Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε., των επιμέ-
ρους ακαδημαϊκών ή ερευνητικών μονάδων των Α.Ε.Ι., 
όπως Κοσμητειών, Τμημάτων του Α.Ε.Ι., του Κέντρου Επι-
μόρφωσης και Διά Βίου Εκπαίδευσης του άρθρου 48 του 
ν. 4485/2017, του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, 
Εργαστηρίων, Κέντρων Αριστείας κ.λπ.

δ) αναπτυξιακές ή ερευνητικές δράσεις του Α.Ε.Ι., 
όπως η κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών που προέρχονται 
από ερευνητικά αποτελέσματα που έχουν διεξαχθεί στο 
πλαίσιο των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο 
Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.

ε) αναπτυξιακές δράσεις στο πλαίσιο της ενίσχυσης 
και βελτιστοποίησης της λειτουργίας των υπηρεσιών του 
Α.Ε.Ι. ή/και του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. που συμβάλουν 
αποδεδειγμένα στην προετοιμασία και ωρίμανση έργων 
για υλοποίηση/χρηματοδότηση τόσο από το εθνικούς 
όσο και από συγχρηματοδοτούμενους πόρους.

Άρθρο 4
Δαπάνες στο πλαίσιο του έργου/προγράμματος

1. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιού-
νται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο υλοποίησης 
των δράσεων του έργου/προγράμματος, όπως αυτές 
έχουν περιγραφεί στην υποβληθείσα προς το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων πρόταση και καταχωρίζο-
νται στο λογιστικό σύστημα που τηρεί αυτός, κατόπιν 
έκδοσης σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με την οποία εγκρίνεται κάθε έργο/
πρόγραμμα του εκάστοτε Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.

2. Όλες οι δαπάνες, οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο 
του έργου/προγράμματος ή υποέργου αυτού, τεκμηριώ-
νονται από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία 
«ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας». Ως λογιστικό στοιχείο 
«ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας» νοείται κάθε έγγραφο 
το οποίο υποβάλλει ο δικαιούχος και το οποίο αιτιολογεί 
ότι η λογιστική εγγραφή αποτελεί πιστή και ανόθευτη 
εικόνα των εργασιών που εκτελέστηκαν, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρό-
τυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251) 
και των αποφάσεων της Φορολογικής Διοίκησης που 
εξειδικεύουν τις διατάξεις του, καθώς και τις αποδεκτές 
λογιστικές πρακτικές.

3. Οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί 
εντός της χρονικής διάρκειας του έργου/προγράμμα-
τος, η οποία αρχίζει με την δημοσίευση της προβλεπό-
μενης σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων της παρ. 1 με την οποία εγκρίνεται το 
κάθε έργο/πρόγραμμα, ενώ η εξόφληση αυτών μπορεί 
το αργότερο να γίνει εντός μηνός από την ημερομηνία 
λήξης του έργου/προγράμματος και πάντως όχι πέραν 
της λήξης του οικονομικού έτους κατά το οποίο λήγει το 
κάθε έργο/πρόγραμμα.
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4. Ως δαπάνες του έργου/προγράμματος δύνανται να 
είναι:

α. αμοιβές τρίτων φυσικών προσώπων τα οποία απα-
σχολούνται για την προετοιμασία, τη διοίκηση/διαχεί-
ριση, την υποστήριξη και την υλοποίηση των δράσεων 
του έργου/προγράμματος,

β. υποτροφίες για την παροχή επικουρικού διδακτικού 
έργου σε υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο προγραμ-
μάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου του Α.Ε.Ι.,

γ. δαπάνες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για 
την προμήθεια ειδών ή την παροχή υπηρεσιών για την 
υλοποίηση των δράσεων του έργου/προγράμματος.

δ. δαπάνες μετακίνησης για τη συμμετοχή σε επιστη-
μονικά συνέδρια, καθώς και τη δημοσίευση σε επιστη-
μονικά περιοδικά.

ε. δαπάνες κτήσης ή κατασκευής παγίων που δύνα-
νται να εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου/
προγράμματος.

Δεν είναι επιλέξιμες αμοιβές τακτικού προσωπικού του 
Α.Ε.Ι. (διδακτικού, διοικητικού, τεχνικού προσωπικού), το 
οποίο ήδη απασχολείται στο Α.Ε.Ι.

Άρθρο 5
Προϋπολογισμός του έργου/
προγράμματος - Χρηματοδότηση

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου/προγράμ-
ματος ανέρχεται στο ύψος του εβδομήντα τοις εκατό 
(70%) του ύψους του ποσού του αδιάθετου υπολοίπου, 
όπως αυτό προσδιορίστηκε με την υπό στοιχεία 81347/
Β9/Φ11/435/22-05-2019 κοινή υπουργική απόφαση, 
όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίησή της με την 
υπό στοιχεία 107422/Β9/Φ11/629/3.7.2019 κοινή υπουρ-
γική απόφαση.

2. Η χρηματοδότηση του έργου/προγράμματος των 
άρθρων 2 και 3 της παρούσας πραγματοποιείται σε 
εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του 
ν. 4763/2020 διά του συμψηφισμού της απαίτησης επι-
στροφής του εβδομήντα τοις εκατό (70%) των αδιάθε-
των υπολοίπων των ποσών που χορηγήθηκαν ως χρη-
ματοδότηση-δανειοδότηση προς τα A.E.I., ως τελικούς 
δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαί-
δευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» δυνάμει 
των υπ’ αρ. 130/6-4-2001, 1119/13-07-2001 και 30339/
ΚΑ/06-02-2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευμάτων και τα οποία δεν τακτοποιήθη-
καν ως προς το οικονομικό αντικείμενο σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3467/2006 (Α’ 128).

Άρθρο 6
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου/
προγράμματος

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικει-
μένου του έργου/προγράμματος δεν δύναται να υπερ-
βαίνει τα πέντε (5) έτη, ενώ το οικονομικό αντικείμενο 
ολοκληρώνεται το αργότερο ένα (1) μήνα μετά την ημε-
ρομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου του έργου/
προγράμματος και πάντως όχι πέραν της λήξης του 
οικονομικού έτους κατά το οποίο λήγει το κάθε έργο/
πρόγραμμα.

Άρθρο 7
Ζητήματα διαχείρισης έργου/προγράμματος

1. Οι αποφάσεις, οι πράξεις, καθώς και οι δαπάνες 
που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του έργου/
προγράμματος, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια σχετικά 
με την οικονομική διαχείριση του έργου/προγράμμα-
τος υλοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 50 έως 68 του
ν. 4485/2017 και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Δια-
χείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. κάθε Α.Ε.Ι., τις επιμέρους κανονιστι-
κές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του οικείου Α.Ε.Ι. και του εν γένει ισχύοντος εθνικού και 
ενωσιακού θεσμικού πλαισίου, όπως ενδεικτικά το νόμο 
περί δημοσίων συμβάσεων, την υποχρέωση τήρησης 
δημοσιότητας των πράξεων κ.λπ.

2. Κατά την υλοποίηση του έργου/προγράμματος 
εφαρμόζονται οι εξής αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης:

α. Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης (οι-
κονομικότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα).

β. Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.
γ. Αρχή της διαφάνειας.
δ. Αρχή της ειλικρίνειας.
3. Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου/προγράμ-

ματος ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. ένα από 
τα ακόλουθα πρόσωπα: α) ο Πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι. 
β) Αντιπρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι., γ) ο Αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ή άλλο μέλος 
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Σε 
περίπτωση υποβολής πρότασης με υποέργα, με από-
φαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης δύναται 
να οριστούν περισσότεροι από ένας (1) Επιστημονικός 
Υπεύθυνος, οι οποίοι θα έχουν μια εκ των ιδιοτήτων που 
αναφέρθηκαν στο προηγούμενο εδάφιο.

Άρθρο 8
Παρακολούθηση φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου

1. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. αποστέλλει προς το Τμή-
μα Α’ Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε.) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Διαχεί-
ρισης Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) φορές κατ’ 
έτος, ήτοι ανά τρίμηνο, το πρώτο δεκαήμερο της αρχής 
κάθε επόμενου τριμήνου, έκθεση προόδου της υλοποίη-
σης του έργου/προγράμματος με αναφορά των δράσεων 
που έχουν υλοποιηθεί και το ύψος των δαπανών που 
έχουν διενεργηθεί στο πλαίσιο αυτού ή των επιμέρους 
υποέργων του.

2. Η έκθεση του τέταρτου τριμήνου υποβάλλεται το 
αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους. Η πρώτη 
έκθεση προόδου υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο της 
αρχής του επόμενου τριμήνου από αυτό που εκδόθηκε 
η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 4.

3. Το Τμήμα Α’ Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Διαχείρισης Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων ελέγχει τις εκθέσεις προόδου 
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της υλοποίησης του έργου/προγράμματος για την τήρη-
ση των προβλεπόμενων από την παρούσα κοινή υπουρ-
γική απόφαση, και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας 
και Θρησκευμάτων την αποδοχή ή την απόρριψή τους 
με σχετική αιτιολόγηση ανά δικαιούχο. Στην περίπτωση 
όπου ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αποδε-
χθεί την απόρριψη μέρους ή του συνόλου της έκθεσης 
προόδου της υλοποίησης του έργου/προγράμματος, 
ενημερώνονται τα αρμόδια όργανα του δικαιούχου τα 
οποία υποχρεούται να προβούν αμελλητί στις απαραί-
τητες ενέργειες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Μετά την άρση των κωλυμάτων υποβάλλεται εκ νέου η 
έκθεση προόδου της υλοποίησης του έργου/προγράμ-
ματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 9
Διαδικασία ολοκλήρωσης έργου/προγράμματος

1. Με απόφαση της Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρι-
σης του Ε.Λ.Κ.Ε. εγκρίνεται η ολοκλήρωση του έργου/
προγράμματος και σχετική έκθεση ολοκλήρωσης αυτού. 
Η απόφαση συνοδευόμενη από την έκθεση ολοκλήρω-
σης, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στοιχεία και 
παραστατικά αποστέλλεται προς το Τμήμα Α’ Κατάρτι-
σης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Το Τμήμα Α’ Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Διαχείρισης Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων ελέγχει την έκθεση ολοκλήρω-
σης και τα αντίστοιχα συνοδευτικά στοιχεία ως προς την 
τήρηση των προβλεπόμενων από την παρούσα κοινή 
υπουργική απόφαση και εισηγείται στον Υπουργό Παι-
δείας και Θρησκευμάτων την αποδοχή ή την απόρριψή 
της με σχετική αιτιολόγηση ανά δικαιούχο. Στην περί-
πτωση όπου ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αποδεχθεί την απόρριψη μέρους ή του συνόλου της έκ-
θεσης ολοκλήρωσης, ενημερώνονται τα αρμόδια όργα-
να του δικαιούχου τα οποία υποχρεούται να προβούν 
αμελλητί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

Μετά την άρση των κωλυμάτων υποβάλλεται εκ νέου 
έκθεση ολοκλήρωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο παρόν άρθρο. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων δύναται να διατάσσει επιτόπιες επιθεωρήσεις, 
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Άρθρο 10
Καταβολή του τριάντα τοις εκατό (30%)
των αδιάθετων υπολοίπων

1. Το ποσό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκα-
τό (30%) του ποσού του αδιάθετου υπολοίπου, όπως 
αυτό προσδιορίστηκε με την υπό στοιχεία 81347/Β9/
Φ11/435/22-05-2019 κοινή υπουργική απόφαση, όπως 
διαμορφώθηκε μετά την τροποποίησή της με την υπό 
στοιχεία 107422/Β9/Φ11/629/03-07-2019 κοινή υπουρ-
γική απόφαση, επιστρέφεται με ευθύνη του Ε.Λ.Κ.Ε. του 
οικείου Α.Ε.Ι. σε πέντε (5) ετήσιες ισόποσες δόσεις ως 
εξής:

α) η πρώτη (1η) δόση επιστρέφεται το αργότερο έως 
την 31η.12.2021.

β) η δεύτερη (2η) δόση επιστρέφεται το αργότερο έως 
την 31η.12.2022.

γ) η τρίτη (3η) δόση επιστρέφεται το αργότερο έως 
την 31η.12.2023.

δ) η τέταρτη (4η) δόση επιστρέφεται το αργότερο έως 
την 31η.12.2024.

ε) η πέμπτη (5η) δόση επιστρέφεται το αργότερο έως 
την 31η.12.2025.

2. Η καταβολή κάθε δόσης πραγματοποιείται υποχρε-
ωτικά με κατάθεση αυτής στο Λογαριασμό «Αδιάθετα 
υπόλοιπα Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονο-
μικών ετών» με IBAN GR8501000233100100000231000 
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με αιτιολογία 
κατάθεσης «Εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 1 του άρ-
θρου 132 του ν. 4763/2020» και τον αριθμό της δόσης. 
Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι. οφείλει να ενημερώσει για τη 
διενέργεια της κατάθεσης, υποβάλλοντας και αντίγραφο 
του αποδεικτικού (extrait), το Τμήμα Α’ Κατάρτισης Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της Διεύθυν-
σης Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Ειδικό 
Λογαριασμό της Επιτελικής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας καθώς 
και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ).

Άρθρο 11
Τελικές διατάξεις

1. Η υπό στοιχεία 81347/Β9/Φ11/435/22-05-2019 
κοινή υπουργική απόφαση, όπως διαμορφώθηκε μετά 
την τροποποίησή της με την υπό στοιχεία 107422/Β9/
Φ11/629/03-07-2019 κοινή υπουργική απόφαση κατά το 
μέρος που αφορά σε Α.Ε.Ι., τα οποία έως την 31η.12.2020 
υπάχθηκαν στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του 
ν. 4763/2020, εφαρμόζεται μόνο ως τον προσδιορισμό 
του ύψους του προς απόδοση αδιάθετου υπολοίπου, 
ενώ εξακολουθεί και ισχύει στο σύνολό της για τα Α.Ε.Ι., 
τα οποία δεν έχουν υπαχθεί στην ως άνω διάταξη, με την 
επιφύλαξη της παρ.  2 του άρθρου 132 του ν. 4673/2020.

2. Εάν ένα Α.Ε.Ι. δεν υποβάλει πρόταση για την υλοποί-
ηση έργου/προγράμματος σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα απόφαση, ενώ έχει αποστείλει απόφα-
ση Συγκλήτου με την οποία αναγνωρίζει το ύψος της 
αδιάθετου υπολοίπου και την υπαγωγή στις διατάξεις 
της β’ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4763/2020, χά-
νει το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση και οφείλει να 
επιστρέψει το σύνολο του αδιάθετου υπολοίπου, όπως 
αυτό είχε προσδιοριστεί στην υπό στοιχεία 107422/Β9/
Φ11/629/03-07-2019 κοινή υπουργική απόφαση.

3. Εάν ένα Α.Ε.Ι. κατέθεσε στο Λογαριασμό «Αδιάθετα 
υπόλοιπα Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονο-
μικών ετών» με IBAN GR8501000233100100000231000 
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος το ποσό που 
προβλεπόταν σε εφαρμογή της υπό στοιχεία 81347/
Β9/Φ11/435/22-05-2019 κοινής υπουργικής απόφασης, 
όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίησή της με την 
υπό στοιχεία 107422/Β9/Φ11/629/03-07-2019 κοινής 
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υπουργικής απόφασης, πριν την έναρξη ισχύος του άρ-
θρου 132 του ν. 4673/2020, δεν εμπίπτει στις διατάξεις 
της παρούσας, το ποσό αυτό παύει να αποτελεί απαίτηση 
του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και αποσβένονται εφάπαξ, οφείλει δε να 
ενημερώσει για τη διενέργεια της κατάθεσης, υποβάλλο-
ντας και αντίγραφο του αποδεικτικού (extrait), το Τμήμα 
Α’ Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε.) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Διαχεί-
ρισης Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, τον Ειδικό Λογαριασμό της Επιτελικής 
ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας καθώς και την Ειδική Υπηρεσία Δι-
αχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθη-
ση (ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ).

4. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 3 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ   

 Ι 

 Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 8715 (2)
Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 

61931/14-10-2020 υπουργικής απόφασης, «Επι-

τρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανι-

σμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 

2020, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από 

τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για 

την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και 

συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβε-

βλημένους με τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστές, εισα-

γωγείς, διανομείς/προμηθευτές» (Β’ 4586).   

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), «Φορολογία 

εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/ 
2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε κυρίως με το άρθρο 34 
του ν. 4447/2016 (Α’ 241), «Χωρικός σχεδιασμός - Bιώσιμη 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» και ισχύει.

2. Το άρθρο 25 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), «Διατάξεις 
για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών 
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρό-
θεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 
και λοιπές διατάξεις».

3. Την παρ. ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014, «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 83/2019, «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020, «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμο-
διοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

9. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

10. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 κοινή 
υπουργική απόφαση, με περιεχόμενο «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06- 2018
(Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο 
«Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνι-
κού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» 
(Β’ 4898), όπως ισχύει.

11. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.61931/14-10-2020 
υπουργική απόφαση, με περιεχόμενο «Επιτρεπόμενα 
όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπη-
ρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2020, για παρεχόμενες 
υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες 
παρόχους και για την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊ-
όντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμ-
βεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστές, εισαγωγείς, 
διανομείς/προμηθευτές» (Β’ 4586).

12. Tην υπ’ αρ. 158 απόφαση της 747ης/05-02-2021 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

13. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οικ. 10578/18-02-2021 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε της 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4280/2014, όπως ισχύει, 
σύμφωνα με την οποία με την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό 
του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας, ωστόσο προκα-
λείται μείωση εσόδων του Φορέα, η οποία ανέρχεται κατ’ 
εκτίμηση στο ποσό των 13.000.000,00 €, αποφασίζουμε:

Τροποποιούνται τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών, όπως 
αυτά ορίσθηκαν με την εν θέματι αναφερόμενη απόφα-
ση, μόνο για τις κατηγορίες (Ε), (Θ) και (Λ), τα οποία πλέον 
έχουν ως ακολούθως:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑ-
ΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ

ΔΑΠΑΝΗΣ 2020
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 2020

Ε

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ 419.000.000,00 € 209.500.000,00 €
Ε1Α Υ.Δ.Ε.Π. - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 225.000.000,00 € 112.500.000,00 €

Ε1Β Υ.Δ.Ε.Π. - ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ CA ΜΑΣΤΟΥ 3.000.000,00 € 1.500.000,00 €

Ε2Α Υ.Δ.Ε.Π. - ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 3.000.000,00 € 1.500.000,00 €
Ε2Β Υ.Δ.Ε.Π. - ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 11.000.000,00 € 5.500.000,00 €

Ε3 Υ.Δ.Ε.Π. - ΜΕΤΡΗΣΗ
ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 7.000.000,00 € 3.500.000,00 €

Ε4Α Υ.Δ.Ε.Π. - CTs 26.000.000,00 € 13.000.000,00 €
Ε4Β Υ.Δ.Ε.Π. - MRI 57.000.000,00 € 28.500.000,00 €

Ε5Α Υ.Δ.Ε.Π. - ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 43.000.000,00 € 21.500.000,00 €

Ε5Β Υ.Δ.Ε.Π. - ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 11.000.000,00 € 5.500.000,00 €

Ε6 Υ.Δ.Ε.Π. - ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 7.500.000,00 € 3.750.000,00 €
Ε7 Υ.Δ.Ε.Π. - PET/CTs 3.500.000,00 € 1.750.000,00 €
Ε8 Υ.Δ.Ε.Π. - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΟ 8.000.000,00 € 4.000.000,00 €
Ε9 Υ.Δ.Ε.Π. - ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 14.000.000,00 € 7.000.000,00 €

Θ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 74.500.000,00 € 37.250.000,00 €

Λ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 193.300.000,00 € 96.650.000,00 €
Λ1 Y.Y. - ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 34.000.000,00 € 17.000.000,00 €
Λ3 Y.Y. - ΟΣΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 29.500.000,00 € 14.750.000,00 €

Λ4Α Υ.Υ. - ΥΛΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ - 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΥΠΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ 40.000.000,00 € 20.000.000,00 €

Λ4Β Υ.Υ. - ΥΛΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ - 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 25.000.000,00 € 12.500.000,00 €

Λ4Γ Υ.Υ. - ΥΛΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ - ΑΝΤΛΙΑ 
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 8.000.000,00 € 4.000.000,00 €

Λ7 Υ.Υ. - ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ - ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 37.000.000,00 € 18.500.000,00 €

Λ9

Υ.Υ. - ΛΟΙΠΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
(ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ, 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΤΛ)

19.800.000,00 € 9.900.000,00 €

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.61931/14-10-2020 (Β’ 4586) υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   
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*02008940503210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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