
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Γ2γ/Γ.Π./33512 
Καθορισμός τιμοκαταλόγου υπηρεσιών που πα-

ρέχει ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων 

(Ε.Ο.Μ.) ή οι εποπτευόμενες από αυτόν Μονά-

δες κατά τη διαδικασία αναζήτησης, λήψης και 

μεταφοράς μοσχεύματος αρχέγονων αιμοποιη-

τικών κυττάρων, από τις Διεθνείς Δεξαμενές Ανα-

ζήτησης. 

 Ο YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 4622/2019, «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης»(Α΄ 133).

2) Τις διατάξεις των: παρ. 2 και 3 του άρθρου 24 του 
ν. 3984/2011, «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 150) όπως αντικαταστάθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 140 του ν. 4600/2019 «Εκσυγ-
χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 43) και ισχύουν, του άρθρου 58 του 
ν. 3984/2011 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 141 του ν. 4600/2019 και ισχύουν και του άρ-
θρου 44 του ν. 3984/2011 όπως συμπληρώθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 4600/2019 και ισχύουν.

3) Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 26, και 50 του 
ν. 3984/2011, «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 150), όπως ισχύουν.

4) Τις διατάξεις του π.δ. 6/2001 «Κανονισμός Λειτουρ-
γίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων» (Α΄ 3).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98),σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

6) Τις διατάξεις του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του π.δ. 121/2017 «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύουν.

8) Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 54713/18.7.2019 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγεί-
ας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας 
Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 3105).

9) Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Α1α/οικ.59426/2019 από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας 
«Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (ΥΟΔΔ/578).

10) Το απόσπασμα πρακτικών της από 13.3.2020 Συ-
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΜ (θέμα 
16ο) με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αρ. 
Γ2γ/Γ.Π./48773/5.07.2019 «Καθορισμός τιμοκαταλόγου 
υπηρεσιών που παρέχει ο Ε.Ο.Μ. ή οι εποπτευόμενες 
από αυτόν Μονάδες κατά τη διαδικασία αναζήτησης, 
λήψης και μεταφοράς μοσχεύματος αρχέγονων αιμο-
ποιητικών κυττάρων, από τις Διεθνείς Δεξαμενές Ανα-
ζήτησης» υπουργική απόφαση (Β΄  2864), και το υπ’ 
αρ. 2591/27.5.2020 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. 
του Φορέα.

11) Την υπ’ αρ. B1α/οικ.43230/2020 εισήγηση της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υγείας.

12) Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋ-
πολογισμού του Ε.Ο.Μ., αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Κάθε αίτημα αναζήτησης και δυνητικής αξιοποί-

ησης μοσχεύματος του Εθνικού Μητρώου αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων (Ε.Μ.α.α.κ.) του άρθρου 58 του 
ν. 3984/2011 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 141 του ν. 4600/2019 και ισχύει, προερχό-
μενο από φορέα του εξωτερικού αρμόδιο στη χώρα του 
για το συντονισμό της διαδικασίας αναζήτησης-λήψης-
μεταφοράς μοσχεύματος α.α.κ. που προορίζεται για αλ-
λογενή μη συγγενική μεταμόσχευση, εφεξής «αρμόδιος 
φορέας εξωτερικού», χαρακτηρίζεται ως «διεθνές αίτημα 
αξιοποίησης του Ε.Μ.α.α.κ.» και υποβάλλεται αποκλει-
στικά στον Ε.Ο.Μ.

2. Κάθε αίτημα αναζήτησης μοσχεύματος α.α.κ. που 
προορίζεται για αλλογενή μη συγγενική μεταμόσχευση 
προερχόμενο από τα νοσηλευτικά ιδρύματα του άρθρου 
57 του ν. 3984/2011 όπως ισχύει, εφεξής «αρμόδιος φο-
ρέας εσωτερικού», χαρακτηρίζεται ως «εγχώριο αίτημα 
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αναζήτησης μοσχεύματος α.α.κ.», υποβάλλεται αποκλει-
στικά στον Ε.Ο.Μ. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της ανα-
ζήτησης, το νοσηλευτικό ίδρυμα μπορεί στη συνέχεια να 
υποβάλλει στον Ε.Ο.Μ. είτε «εγχώριο αίτημα αξιοποίησης 
του Ε.Μ.α.α.κ.», όταν διερευνάται η δυνητική αξιοποίηση 
μοσχεύματος του Εθνικού Μητρώου α.α.κ., είτε «εγχώριο 
αίτημα αξιοποίησης διεθνούς μητρώου α.α.κ.», όταν διε-
ρευνάται η δυνητική αξιοποίηση μοσχεύματος μητρώου 
α.α.κ. άλλης χώρας.

3. Στο πλαίσιο διεκπεραίωσης κάθε διεθνούς αιτήμα-
τος αξιοποίησης του Ε.Μ.α.α.κ, της παρ. 1:

α. Ο Ε.Ο.Μ. συντονίζει τη διαδικασία αναζήτησης-λή-
ψης-μεταφοράς μοσχεύματος α.α.κ. στην οποία συμ-
μετέχουν κυρίως τα αδειοδοτημένα κέντρα δοτών του 
άρθρου 141 του ν. 4600/2019, εφεξής «κέντρα δοτών», 
οι αδειοδοτημένοι οργανισμοί προμήθειας του άρθρου 
51 του ν. 3984/2011, εφεξής «οργανισμοί προμήθειας» 
και οι αδειοδοτημένες δημόσιες τράπεζες ομφαλοπλα-
κουντιακού αίματος του άρθρου 55 του ν. 3984/2011, 
εφεξής «τράπεζες Οπ.Α.».

β. Ο Ε.Ο.Μ., οι οργανισμοί προμήθειας, τα κέντρα 
δοτών και οι τράπεζες Οπ.Α. καταναλώνουν υπηρεσίες 
υγείας και λοιπές υπηρεσίες που είτε παράγουν με «ίδια 
μέσα» είτε προμηθεύονται από «εξωτερικούς παρόχους». 
Τόσο οι υπηρεσίες που παράγονται με ίδια μέσα όσο και 
αυτές που παρέχονται από εξωτερικούς παρόχους δια-
κρίνονται σε υπηρεσίες υγείας και σε λοιπές υπηρεσίες 
και αγαθά.

γ. Ο Ε.Ο.Μ. με τη συνεργασία των κέντρων δοτών, των 
οργανισμών προμήθειας και των τραπεζών Οπ.Α., που 
παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, καταγράφει και 
βεβαιώνει κατά την εξέλιξη της συντονιστικής διαδικα-
σίας τις υπηρεσίες που καταναλώνονται κατά τη διεκπε-
ραίωση του διεθνούς αιτήματος και περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα Ι.

δ. Ο Ε.Ο.Μ., μετά τη βεβαιωμένη κατανάλωση των υπη-
ρεσιών, εκδίδει ένα ή περισσότερα τιμολόγια, τα οποία 
αποστέλλει στον αρμόδιο φορέα του εξωτερικού προς 
εξόφληση, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, 
και το ποσό αποδίδεται σε τραπεζικό λογαριασμό του 
Ε.Ο.Μ., κατά το δυνατόν εντός διαστήματος 30 ημερών 
από την ημερομηνία αποστολής τους.

4. Θεσπίζεται ο «τιμοκατάλογος υπηρεσιών διεκπεραί-
ωσης διεθνούς αιτήματος αξιοποίησης του Ε.Μ.α.α.κ.» 
του Παραρτήματος Ι που περιλαμβάνει κατάλογο του 
συνόλου των υπηρεσιών και των τιμών τους που χρη-
σιμοποιεί ο Ε.Ο.Μ. για την έκδοση των τιμολογίων προς 
τον αρμόδιο φορέα του εξωτερικού είτε στην περίπτωση 
αιτήματος αξιοποίησης του «Μητρώου Δοτών α.α.κ.» 
(Παράρτημα I: Μέρος Α) είτε στην περίπτωση αιτήματος 
αξιοποίησης του «Μητρώου Μονάδων Οπ.α.» (Παράρτη-
μα Ι: Μέρος Β) και ανάλογα με την εξέλιξη της διαδικα-
σίας διεκπεραίωσης του αιτήματος και την βεβαιωμένη 
κατανάλωση υπηρεσιών.

5. Με ευθύνη του Ε.Ο.Μ. ο τιμοκατάλογος του Πα-
ραρτήματος Ι κοινοποιείται στους αρμόδιους φορείς 
του εξωτερικού που είναι σε γνώση του Οργανισμού, 
καθώς επίσης και σε κάθε άλλον αρμόδιο φορέα του 
εξωτερικού που υποβάλλει στον Ε.Ο.Μ. διεθνές αίτημα 
αξιοποίησης του Ε.Μ.α.α.κ.

6. Κάθε κωδικός του καταλόγου μπορεί να αντιστοιχεί 
είτε σε μεμονωμένη υπηρεσία είτε σε δέσμη υπηρεσιών 
και έχει διακριτή τιμή. Στον τιμοκατάλογο του Παραρτή-
ματος Ι δύνανται να περιλαμβάνονται παρεχόμενες υπη-
ρεσίες με ένδειξη τιμής «Διακύμανση» σε περιπτώσεις 
που η τιμή διαμορφώνεται συναρτήσει ενός ή περισσο-
τέρων παραγόντων. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ε.Ο.Μ. για 
κάθε συγκεκριμένο αίτημα και όταν απαιτείται εκτιμά την 
τιμή της υπηρεσίας σε συνεργασία με τα κέντρων δοτών, 
τους οργανισμούς προμήθειας και τις τράπεζες Οπ.Α. και 
ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα του εξωτερικού.

7. Στο πλαίσιο διαχείρισης των εσόδων που εισπράττει 
ο Ε.Ο.Μ. από τους αρμόδιους φορείς εξωτερικού για την 
διεκπεραίωση κάθε διεθνούς αιτήματος αξιοποίησης 
του Ε.Μ.α.α.κ.:

α. Ο Ε.Ο.Μ. είναι αρμόδιος για την αποζημίωση των 
υπηρεσιών που καταναλώθηκαν κατά τη διεκπεραίωση 
του διεθνούς αιτήματος εκτός των περιπτώσεων όπου 
από τον νόμο απαιτείται η αποζημίωση των δαπανών να 
γίνεται υποχρεωτικά μέσω του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οπότε και μετα-
φέρονται τα σχετικά ποσά από τον Ε.Ο.Μ. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

β. Από τα συνολικά έσοδα που εισπράττει ο Ε.Ο.Μ. για 
την διεκπεραίωση διεθνούς αιτήματος αξιοποίησης του 
Ε.Μ.α.α.κ., αποζημιώνονται ο Ε.Ο.Μ., τα κέντρα δοτών, οι 
οργανισμοί προμήθειας και οι τράπεζες Οπ.Α. με τη συ-
νεργασία των οποίων έχουν παραχθεί οι υπηρεσίες του 
Παραρτήματος Ι που η κατανάλωσή τους έχει βεβαιωθεί 
μέσω της συντονιστικής διαδικασίας του Ε.Ο.Μ.

γ. Για την παραγωγή των υπηρεσιών του Παραρτήμα-
τος Ι ο Ε.Ο.Μ παρέχει πρωτίστως υπηρεσίες «Διαχείρι-
σης Διεθνούς αιτήματος και Συντονισμού διαδικασίας 
αναζήτησης- λήψης-μεταφοράς μοσχεύματος», τα κέ-
ντρα δότη παρέχουν υπηρεσίες πρωτίστως «Διαχείρισης 
Δότη», ενώ οι οργανισμοί προμήθειας και οι τράπεζες 
Οπ.Α παρέχουν πρωτίστως υπηρεσίες «Διαχείρισης μο-
σχεύματος α.α.κ.».

δ. Η αποζημίωση των φορέων που συνεργάζονται για 
την παραγωγή των υπηρεσιών του Παραρτήματος Ι γί-
νεται με βάση τις τιμές του Παραρτήματος ΙΙ και αφορά 
στο σύνολο των υπηρεσιών του εδαφίου (β) της παρα-
γράφου 3.

ε. Μετά τη βεβαιωμένη είσπραξη του ποσού που αντι-
στοιχεί σε κάθε τιμολόγιο που αποστέλλει ο Ε.Ο.Μ. στους 
αρμόδιους φορείς του εξωτερικού, ενημερώνονται οι 
αδειοδοτημένοι φορείς που συνεργάστηκαν στην πα-
ραγωγή των υπηρεσιών κάθε εισπραχθέντος τιμολογίου 
και εκδίδουν σχετικά τιμολόγια που αποστέλλουν στον 
Ε.Ο.Μ. προς εξόφληση. Τα κέντρα δοτών, οι οργανισμοί 
προμήθειας και οι τράπεζες Οπ.Α. δεν αποζημιώνονται 
για υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε τιμολόγια του 
Ε.Ο.Μ. προς τους αρμόδιους φορείς του εξωτερικού και 
δεν έχουν εξοφληθεί.

στ. Τα έσοδα του Ε.Ο.Μ. από τη διεκπεραίωση διε-
θνών αιτημάτων αξιοποίησης του Ε.Μ.α.α.κ. αποτελούν 
πρόσθετο πόρο του Οργανισμού για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων και την επίτευξη των σκοπών του στον 
τομέα της μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων με έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη και 
αξιοποίηση του Ε.Μ.α.α.κ. καθώς και στην αποτελεσμα-
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τική συμμετοχή του Οργανισμού στο διεθνές σύστημα 
ανταλλαγής μοσχευμάτων α.α.κ.

ζ. Οι διοικήσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του 
αρθρ. 51 του ν. 3984/2011 που λειτουργούν ως οργα-
νισμοί προμήθειας, λαμβάνουν μέριμνα για την άμεση 
ενίσχυση των μονάδων τους στις οποίες διενεργούνται οι 
συλλογές μοσχευμάτων αρχέγονων αιμοποιητικών κυτ-
τάρων που προορίζονται για αλλογενή μεταμόσχευση. 
Για το σκοπό αυτό οφείλουν να δαπανούν σε ετήσια βάση 
ποσοστό τουλάχιστον 75% επί των συνολικών εσόδων 
που προέρχονται από την αποζημίωση των οργανισμών 
προμήθειας, για τις υπηρεσίες που παρείχαν στη διεκπε-
ραίωση διεθνών αιτημάτων αξιοποίησης του Ε.Μ.α.α.κ, 
με βάση τις τιμές του παραρτήματος ΙΙ. Σε ετήσια βάση 
αξιολογείται από το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.Μ. ο 
βαθμός ενίσχυσης των μονάδων που διενεργούν τις εν 
λόγω συλλογές μοσχευμάτων, στη βάση στοιχείων που 
ο Οργανισμός ζητά και λαμβάνει από τις διοικήσεις των 
αντίστοιχων νοσηλευτικών ιδρυμάτων και εισηγείται στο 
Υπουργείο Υγείας μέτρα βελτιστοποίησης της διαχείρι-
σης των ποσών που αντιστοιχούν στην αποζημίωση των 
υπηρεσιών συλλογής μοσχευμάτων α.α.κ.

8. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Μ. 
καθορίζεται και εγκρίνεται η διαδικασία διεκπεραίωσης 
διεθνούς αιτήματος αξιοποίησης του Ε.Μ.α.α.κ. α) στην 
περίπτωση αιτήματος αξιοποίησης του μητρώου δοτών 
α.α.κ. και β) στην περίπτωση αιτήματος αξιοποίησης του 
μητρώου μονάδων Οπ.Α. Η εφαρμογή της διαδικασίας 
κατά το μέρος που αναλογεί στα κέντρα δοτών, τους 
οργανισμούς προμήθειας και τις τράπεζες Οπ.Α. είναι 
υποχρεωτική και η μη εφαρμογή της από κάποιο φορέα 
αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειάς του. Με αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Μ. μπορεί επίσης 
να καθορίζονται:

α. Η μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής ή όρια τι-
μών για τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙ με ένδειξη 
«Διακύμανση».

β. Υπηρεσίες υγείας και οι λοιπές υπηρεσίες και αγαθά 
του Παραρτήματος ΙΙ με ένδειξη «Διακύμανση» που η 
κατανάλωσή τους δεν είναι αποδεκτή για αποζημίωση.

γ. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας τεκμηρίωσης της 
κατανάλωσης των υπηρεσιών και αγαθών και της διαδι-
κασίας αποζημίωσης.

δ. Κάθε άλλη επιμέρους διαδικασία ή λεπτομέρεια που 
διασφαλίζει την ασφαλή, αποτελεσματική και αποδοτική 
διεκπεραίωση του διεθνούς αιτήματος.

9. Ο Ε.Ο.Μ. παρακολουθεί και διασφαλίζει την ασφαλή, 
αποτελεσματική και αποδοτική διεκπεραίωση των διε-
θνών αιτημάτων αξιοποίησης του Ε.Μ.α.α.κ.

10. Μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και 5 
του άρθρου 58 του ν. 3984/2011 όπως αντικαταστάθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 141 του ν. 4600/2019 και ισχύ-
ουν, η παρούσα απόφαση ισχύει άμεσα και εφαρμόζεται 
για τους φορείς που υποβάλλουν το αρχείο δοτών τους 
στον Ε.Ο.Μ. προκειμένου να δημιουργηθεί το Ε.Μ.α.α.κ.

Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Μ. μπορεί 
κάποιος από τους εν λόγω φορείς να αποκλείεται από το 
σύνολο ή από τμήμα της διαδικασίας διεκπεραίωσης των 
διεθνών αιτημάτων που αφορούν δότες του Ε.Μ.α.α.κ. 
προερχόμενους από το αρχείο του. Στην περίπτωση 
αυτή εφόσον κριθεί από τον Ε.Ο.Μ. εφικτή η αξιοποί-
ηση των υποψήφιων δοτών του φορέα, ασκεί ο Ε.Ο.Μ. 
τις αρμοδιότητες του αποκλεισθέντος φορέα ο οποίος 
υποχρεούται να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
που του ζητά ο Ε.Ο.Μ. για τους υποψήφιους δότες του 
αρχείου του.

11. Ο Ε.Ο.Μ. σε συνεργασία με τα κέντρα δότη, τους 
οργανισμούς προμήθειας και τις τράπεζες Οπ.Α κατα-
βάλλει κάθε προσπάθεια αναζήτησης και είσπραξης από 
τους αρμόδιους φορείς του εξωτερικού των ποσών που 
αναλογούν ως αποζημίωση για τις υπηρεσίες που κατα-
ναλώθηκαν για την διεκπεραίωση αιτημάτων τους που 
υποβλήθηκαν στον Ε.Ο.Μ. πριν την έκδοση της παρού-
σας, σε όσες περιπτώσεις αυτά δεν έχουν καταβληθεί 
μέχρι σήμερα στους αρμόδιους φορείς (ΕΟΜ, κέντρα 
δότη, οργανισμούς προμήθειας, τράπεζες Οπ.Α.) της 
χώρας. Μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΜ και από-
φαση του Υπουργού Υγείας τα ποσά που εισπράττονται 
επιμερίζονται και αποδίδονται από τον Ε.Ο.Μ. στους φο-
ρείς που συνέβαλλαν στην διεκπεραίωση των σχετικών 
αιτημάτων.

Παράρτημα Ι: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙ-
ΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑ-
ΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: Τιμοκατάλογος υπηρεσιών διεκπεραίωσης 
διεθνούς αιτήματος αξιοποίησης του Μητρώου Δοτών 
του Ε.Μ.α.α.κ.

ΜΕΡΟΣ Β: Τιμοκατάλογος υπηρεσιών διεκπεραίωσης 
διεθνούς αιτήματος αξιοποίησης του Μητρώου Μονά-
δων Οπ.Α. του Ε.Μ.α.α.κ.

Παράρτημα ΙΙ: ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ-
ΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.α.α.κ., ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑ-
ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.

ΜΕΡΟΣ Α’: Κατανομή ποσών αποζημίωσης για μοσχεύ-
ματα του Μητρώου Δοτών α.α.κ.

ΜΕΡΟΣ Β’: Κατανομή ποσών αποζημίωσης για μοσχεύ-
ματα του Μητρώου Μονάδων Οπ.Α.
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 :             
     . . . . .. 

01.  HLA 

   

01.01 HLA- A Low Resolution 150€ 

01.02 HLA-A Intermediate Resolution 200€ 

01.03 HLA – A High Resolution 250€ 

01.04 HLA – B Low Resolution 170€ 

01.05 HLA – B Intermediate Resolution 200€ 

01.06 HLA – B High Resolution 250€ 

01.07 HLA – C Low Resolution 170€ 

01.08 HLA – C Intermediate Resolution 200€ 

01.09 HLA – C High Resolution 250€ 

01.10 HLA – DRB1 Low Resoluton 160€ 

01.11 HLA – DRB1 High Resoluton 250€ 

01.12 HLA – DQB1 High Resoluton 250€ 

01.13 HLA – DPB1 High Resoluton 250€ 

01.14 HLA – DQA1 High Resoluton 250€ 

01.15 HLA – DPA1 High Resoluton 250€ 
 

02.   

02.01   500€ 

02.02    

02.03    (   )  
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03.  
 

03.01      400€ 

03.02     16.000€ 

03.03    ( ) 20.000€ 

03.04     18.000€ 

03.05    ( ) 22.000€ 

03.06   6.000€ 

03.07  ( ) 8.000€ 

03.08    
 

04. /  
 

04.01 /        1.000€ 

04.02 /         2.000€ 

04.03        3.000€ 

04.04      16.000€ 

04.05   1.000€ 

 

 :      
    . .  . . . . .. 

 

05.    
 

05.01    .  20.000€ 

05.02   (2)  . (     ) 30.000 € 

05.03    
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   . . . . .,     

 . 

 ’:           
. . .. 

01.  HLA 

    
 

 
 

01.01 HLA- A Low Resolution 22€ 128€ - 

01.02 HLA-A Intermiate Resolution 30€ 170€ - 

01.03 HLA – A High Resolution 38€ 212€ - 

01.04 HLA – B Low Resolution 25€ 145€ - 

01.05 HLA – B Intermediate Resolution 30€ 170€ - 

01.06 HLA – B High Resolution 38€ 212€ - 

01.07 HLA – C Low Resolution 25€ 145€ - 

01.08 HLA – C Intermediate Resolution 30€ 170€ - 

01.09 HLA – C High Resolution 38€ 212€ - 

01.10 HLA – DRB1 Low Resoluton 24€ 136€ - 

01.11 HLA – DRB1 High Resoluton 38€ 212€ - 

01.12 HLA – DQB1 High Resoluton 38€ 212€ - 

01.13 HLA – DPB1 High Resoluton 38€ 212€ - 

01.14 HLA – DQA1 High Resoluton 38€ 212€ - 

01.15 HLA – DPA1 High Resoluton 38€ 212€ - 
 

02.   
 

    
 

 
 

02.01   75€ 425€ - 

02.02   -  - 

02.03    (   
) 

-  - 
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03.  
 

    
 

 
 

03.01      60€ 340€ - 

03.02    
 

2.400€ 9.600€ 4.000€ 

03.03    
( ) 

3.000€ 12.000€ 5.000€ 

03.04     2.700€ 10.800€ 4.500€ 

03.05    ( ) 3.300€ 13.200€ 5.500€ 

03.06   900€ 3.600€ 1.500€ 

03.07  ( ) 1.200€ 4.800€ 2.000€ 

03.08   - -  
 

04. /  
 

    
 

 
 

04.01 /    
    

150€ 850€ - 

04.02 /    
    

300€ 1.200 € 500€ 

04.03      
  

450€ 1.800€ 750€ 

04.04     
 

2.400€ 9.600€ 4.000€ 

04.05   150€ 600€ 250€ 

 ’:            
. .. 

05.    
 

    .  

05.01    .  3.000€ 17.000€ 

05.02    . (  
  ) 

4.500€ 25.500 € 

05.03   -  

Mετά τη δημοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει η υπ’ αρ. Γ2γ/Γ.Π./48773/2019 υπουργική απόφαση (Β΄ 2864).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ   
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*02032180308200008*

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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