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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Φεβρουαρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 81828/
30-12-2021 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Μετάθεση έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38
του ν. 4865/2021 (Α΄ 238) «Περί της συνταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και
διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους
και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» (Β΄ 6328),
ως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία
Γ.Π.οικ. 4763/28-01-2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 299).

2

Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευομένων ιατρών στο ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
3

Διόρθωση σφαλμάτων σε αποφάσεις του Υφυπουργού Υγείας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αρθμ. Γ.Π.οικ. 12184
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 81828/
30-12-2021 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Μετάθεση έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38
του ν. 4865/2021 (Α΄ 238) «Περί της συνταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και
διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους
και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» (Β΄ 6328),
ως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία
Γ.Π.οικ. 4763/28-01-2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 299).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 «Σύσταση και οργάνωση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την
επωνυμία "Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας", στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και

Αρ. Φύλλου 899

υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια» (Α΄ 238) και
ιδίως, της παρ. 2 αυτού,
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133) και ιδίως, της περ. 22 του άρθρου 119, σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98),
γ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148),
δ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
2. Την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 81828/30-12-2021 απόφαση Υπουργού Υγείας «Μετάθεση έναρξης ισχύος της
παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238) «Περί της
συνταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων
και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και
τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» (Β΄ 6328).
3. Την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 4763/28-01-2022 απόφαση
του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Γ.Π.οικ. 81828/ 30-12-2021 απόφασης του Υπουργού
Υγείας "Μετάθεση έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου
38 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238) περί της συνταγογράφησης
φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών
εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Β’ 6328)"» (Β’ 299).
4. Την υπό στοιχεία Α.Π.:Β1α/Γ.Π. 12183/28-02-2022
βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με
την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
5. Την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας και αποτροπής άσκησης άμεσης περαιτέρω πίεσης στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας, αποφασίζει:
Άρθρο μόνο
1. Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 81828/
30-12-2021 απόφασης Υπουργού Υγείας «Μετάθεση
έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/
2021 (Α΄ 238) "Περί της συνταγογράφησης φαρμάκων,
θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων
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στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες"» (Β΄ 6328), αναφορικά με το χρονικό σημείο έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021
(Α΄ 238), με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) περί της υγειονομικής κάλυψης ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων, ώστε δικαίωμα να συνταγογραφούν φάρμακα,
θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους
ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να
έχουν οι ιατροί των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών
πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πρωτοβάθμιου
Εθνικού Δικτύου Υγείας, καθώς και οι απασχολούμενοι
στις δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016
(Α΄ 51), το οποίο μετατίθεται εκ νέου από την 1η.3.2022
για την 16η.3.2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022
Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2α/81778/21
(2)
Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευομένων ιατρών στο ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (Α΄172),
β. του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας» (Α΄143),
γ. της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α΄110),
δ. της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και
λοιπές διατάξεις» (Α΄43),
ε. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) σε συνδυασμό με το άρθρο 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133),
στ. του άρθρου 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός
συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α΄65).
ζ .της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α΄143).
2. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄155).
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3. Την υπό στοιχεία Y32/09-09-2021 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β΄4185).
4. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29-08-2018
υπουργική απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών
ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου
άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β’ 4138).
5. Η υπ’ αρ. 58597/17-12-2021 εισήγηση του Διοικητή
της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
6. Το Απόσπασμα Πρακτικού της 38ης συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» κατά την 10η Νοεμβρίου 2021 (θέμα 18ο).
7. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.7237/07-02-2022 έγγραφο
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας
και του Προϋπολογισμού του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς, αποφασίζουμε:
Την μεταφορά / μετατροπή τριών (3) οργανικών θέσεων ειδικευομένων ιατρών ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας οι οποίες έχουν συσταθεί στην
Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ» του
Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» και μεταφέρθηκαν με την υπό στοιχείο
Υ4α/92693/04-12-2013 υπουργική απόφαση (Β΄3140)
στο Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» και μίας (1) οργανικής
θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας η οποία έχει συσταθεί στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ''ΠΑΤΗΣΙΩΝ'' του Γενικού Νοσοκομείου
Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ και μεταφέρθηκε με την υπό στοιχεία Α3α/66915/16/03-01-2017
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄195) στο Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», σε δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευομένων
ιατρών ειδικότητας Νευρολογίας και σε δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευομένων ιατρών ειδικότητας Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας στο Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».
Η ανωτέρω μεταφορά/μετατροπή θα υλοποιηθεί, όταν
τοποθετηθούν για ειδίκευση όλοι οι ιατροί που είναι εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας για
τη λήψη των ειδικοτήτων της Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας και της Αναισθησιολογίας αντίστοιχα μέχρι την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2022
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
α) Στην υπό στοιχεία Γ2α/51260/02-10-2020 απόφαση
του Υφυπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στην Εφη-
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μερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 4478) στη σελίδα 48642,
δεύτερη στήλη, σειρά 12-14 διορθώνεται
το εσφαλμένο: «… σε μία (1) οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής στο Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ‘’ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ’’»
στο ορθό: «… σε μία (1) οργανική θέση ειδικευόμενου
ειδικότητας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής στο Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ‘’ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ’’».
β) Στην υπό στοιχεία Γ2α/66034/24-12-2020 απόφαση
του Υφυπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 5929) στη σελίδα 68776,
δεύτερη στήλη, σειρά 45-47 διορθώνεται
το εσφαλμένο: «… σε τέσσερις (4) οργανικές θέσεις
ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ»
ΒΟΥΛΑΣ»
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στο ορθό: «… σε τέσσερις (4) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ειδικότητας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής στο
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ».
γ) Στην υπό στοιχεία Γ2α/6907/18-03-2021 απόφαση
του Υφυπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 1170), στη σελίδα 14182,
πρώτη στήλη, σειρά 13-16 διορθώνεται
το εσφαλμένο: «… σε τρεις (3) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου.»
στο ορθό: «… σε τρεις (3) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ειδικότητας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής στο
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.».
(Από το Υπουργείο Υγείας)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02008992802220004*

