
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ11/οικ.21568/
620/12.04.2018 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση 
των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματο-
δότησης των Δήμων και των νομικών τους προ-
σώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκο-
πό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδι-
κής και βρεφονηπιακής φροντίδας» (Β’ 1409).

2 Τροποποίηση των Κοινών Υπουργικών αποφά-
σεων υπό στοιχεία Β1α/οικ. 73777/18.11.2020 
(Β’  5150), Β1α/οικ. 64615/12.10.2020 (Β’  4503), 
Β1α/οικ. 37539/15.6.2021 (Β’  2547), Β1α/οικ. 
39683/7.7.2022 (Β’ 3601), Β1α/οικ. 39678/7.7.2022 
(Β’  3601), Β1α/οικ. 81486/29.12.2021 (Β’  6353), 
Β1α/οικ. 61522/31.10.2022 (Β’ 5602) και Β1α/οικ. 
51461/18.8.2021 (Β’ 3893), ως προς τον σκοπό της 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για το Υπουρ-
γείο Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς του, 
στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορι-
σμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

3 Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπό στοιχεία 
Γ2γ/οικ5471/28.01.2020 (Β’  349) απόφασης του 
Υφυπουργού Υγείας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 124895 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ11/οικ.21568/ 

620/12.04.2018 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση 

των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματο-

δότησης των Δήμων και των νομικών τους προ-

σώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκο-

πό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδι-

κής και βρεφονηπιακής φροντίδας» (Β’ 1409). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 51 του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του 

Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προ-
νοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕ-
ΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 30), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 23 του ν. 4659/2020 (Α’ 21),

β. του άρθρου  90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
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γ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

δ. του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

ε. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

στ. του π.δ.  99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων 
αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρε-
φονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών 
προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων» (Α’ 141),

ζ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

η. του π. δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

θ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180) σε συνδυασμό με το άρθρο 12 
του π.δ.  84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το άρθρο 1 του 
π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση 
και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100),

ι. του 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),

ια. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

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

ιγ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και

ιδ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.07.2019 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Την υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607) 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.05.2022 
(Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού.

5. Την υπό στοιχεία Δ11/οικ.21568/620/12.04.2018 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Οικονομικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων και 
ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρημα-
τοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων 
από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων 
τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φρο-
ντίδας» (Β’ 1409), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση 
από τις υπό στοιχεία Δ11/οικ.37348/1265/05.07.2018 
(Β’ 2803), Δ11/οικ.58769/2522/12.11.2018 (Β’ 5132), Δ11/
οικ.25156/974/03.06.2019 (Β’ 2193), Δ11/οικ.13591/476/ 
30.03.2020 (Β’  1174) και 40067/29.04.2022 (Β’  2152) 
όμοιες.

6. Την υπ’ αρ. 41087/29.11.2017 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πρότυπος Κανονι-
σμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπι-
ακών Σταθμών» (Β’ 4249).

7. Την υπ’ αρ. 20880/3901/12.04.2018 απόφαση ανά-
ληψης δέσμευσης πίστωσης, που καταχωρήθηκε με 
α.α. 35853 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(ΑΔΑ: 63Κ6465Θ1Ω-5ΥΟ).

8. Την υπό στοιχεία οικ. 119239/09.12.2022 εισηγητι-
κή έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
έως την ολοκλήρωση του προγράμματος, πέραν της 
ήδη προβλεφθείσας δαπάνης ύψους 15 εκ. ευρώ που 
έχει εκτιμηθεί για την υπό στοιχεία Δ11/οικ. 21568/620/ 
12.04.2018 (Β’ 1409) κοινή υπουργική απόφαση με την 
υπ’ αρ. 19254/209/30.03.2018 εισηγητική έκθεση οικο-
νομικών επιπτώσεων και έχει μεταφερθεί στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω κοινής υπουργι-
κής απόφασης, αποφασίζουμε:

1. Άρθρο μόνο
1. Η παρ.  6 της υπό στοιχεία Δ11/οικ.21568/620/ 

12.04.2018 (Β’ 1409) κοινής υπουργικής απόφασης αντι-
καθίσταται ως εξής:

«6. Οι δικαιούχοι της παρ. 2.1 υποχρεούνται να ολο-
κληρώσουν το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος 
το αργότερο έως τις 30.11.2023 και το οικονομικό αντι-
κείμενο έως τις 31.12.2023, οπότε και λήγει οριστικά το 
πρόγραμμα».

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
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    Αριθμ. Β1.α/οικ.74221 (2)
Τροποποίηση των Κοινών Υπουργικών αποφά-

σεων υπό στοιχεία Β1α/οικ. 73777/18.11.2020 

(Β’ 5150), Β1α/οικ. 64615/12.10.2020 (Β’ 4503), 

Β1α/οικ. 37539/15.6.2021 (Β’  2547), Β1α/οικ. 

39683/7.7.2022 (Β’ 3601), Β1α/οικ. 39678/7.7.2022 

(Β’ 3601), Β1α/οικ. 81486/29.12.2021 (Β’ 6353), 

Β1α/οικ. 61522/31.10.2022 (Β’  5602) και Β1α/

οικ. 51461/18.8.2021 (Β’ 3893), ως προς τον σκο-

πό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για το 

Υπουργείο Υγείας και τους εποπτευόμενους φο-

ρείς του, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πέμπτου της από 25.02.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα απο-
φυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

β. του ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστη-
μα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),

γ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

δ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

ε. του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251),

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ζ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

η. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181),

θ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ι. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Τις υπό στοιχεία Β1α/οικ. 73777/18.11.2020 
(Β’  5150), Β1α/οικ. 64615/12.10.2020 (Β’  4503), Β1α/
οικ. 37539/15.6.2021 (Β’ 2547), Β1α/οικ. 39683/7.7.2022 
(Β’ 3601), Β1α/οικ. 39678/7.7.2022 (Β’ 3601), Β1α/οικ. 
81486/29.12.2021 (Β’ 6353), Β1α/οικ. 61522/13.10.2022 
(Β’ 5602) και Β1α/οικ. 51461/18.8.2021 (Β’ 3893) κοινές 
υπουργικές αποφάσεις.

4. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α/οικ 71341/09.12. 2022 
εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143).

5. Την ανάγκη κάλυψης των πάσης φύσεως δαπανών 
που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώ-

πισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού του 
Υπουργείου Υγείας, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των ΥΠΕ- 
ΠΕΔΥ, των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των 
εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. 
Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», των στρατιωτικών 
νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), καθώς και των πανεπιστη-
μιακών Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, δεδομένου ότι τροπο-
ποιούνται υφιστάμενες ΚΥΑ ως προς τον σκοπό διάθεσης 
των μέχρι σήμερα αδιάθετων υπολοίπων αυτών, απο-
φασίζουμε:

Την διάθεση των υπολοίπων ποσών από τις αναφερό-
μενες στο (3) σχετικό Κ.Υ.Α. για την κάλυψη των πάσης 
φύσεως δαπανών που σχετίζονται με την υλοποίηση 
μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του 
κορωνοϊού και οι οποίες αφορούν σε δραστηριότη-
τες του Υπουργείου Υγείας, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, 
των ΥΠΕ- ΠΕΔΥ, των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου 
Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», των 
στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύ-
ματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), καθώς και 
των πανεπιστημιακών Νοσοκομείων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι αναφερόμενες 
στο σχετικό (3) ΚΥΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ 

Ι

   Αριθμ. Γ2γ/68441 (3)
Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Γ2γ/οικ5471/28.01.2020 (Β’ 349) απόφασης του 

Υφυπουργού Υγείας. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 46 και 47 και η ενότητα Β 6.1 του Πα-

ραρτήματος Β του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και 
Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, 
Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύ-
σταση Εθνικού Ινστιτούτου νεοπλασιών και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’ 43).

2. Το άρθρο 110 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός 
και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινι-
κών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, 
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου νεοπλασιών και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 43).
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3. To π.δ. 25/2008 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομο-
θεσίας προς την Οδηγία 2005/61/ΕΚ της Επιτροπής της 
30ης Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή της Οδηγί-
ας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όσον αφορά τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότη-
τας (ανιχνευσιμότητας) και την κοινοποίηση σοβαρών 
ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβάντων (ΕΕL 256/ 
01.10.2005) και προς την Οδηγία 2005/62/ΕΚ της Επι-
τροπής της 30ης Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή 
της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών 
προτύπων και προδιαγραφών για ένα σύστημα ποιότη-
τας στα κέντρα αιμοδοσίας (EEL 256/1-10-2005)» (Α’ 50).

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

5. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Την υπό στοιχεία Α3β/οικ58824/02.08.2016 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου 
Αιμοδοσίας» (Β’ 2597).

7. Την υπό στοιχεία Γ2γ/57384/21.11.2017 υπουργική 
απόφαση «Ορισμός Κέντρων Αίματος και Νοσοκομεια-
κών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας και προϋποθέσεις ίδρυσης 
και λειτουργίας τους» (Β’ 4293).

8. Tην υπό στοιχεία Γ2γ/οικ.5471/28.01.2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Υγείας «Προϋποθέσεις διασύνδεσης 
και χορήγησης άδειας συντήρησης αίματος σε ιδιωτικές 
κλινικές» (Β’ 349).

9. Την υπό στοιχεία Υ32/09.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

10. Την σχετική αλληλογραφία μεταξύ Υπουργείου 
Υγείας και ΕΚΕΑ, όπως αυτή αποτυπώνεται στο από 
23.11.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείου Υγείας 
προς το ΕΚΕΑ και στο υπ’ αρ. 6534/28.11.2022 έγγραφο 
αυτού προς το Υπουργείο Υγείας.

11. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ73948/22.12.2022 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας, στα πλαίσια της 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), από την 
οποία προκύπτει ότι από το περιεχόμενο της απόφασης 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Προ-
ϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και του προϋπο-
λογισμού του οικείου Φορέα, δεδομένου ότι ρυθμίζει 
ζητήματα ως προς τους επιτόπιους ελέγχους επιτροπής 
του ΕΚΕΑ καθώς και την προθεσμία υποβολής φακέλου 
αδειοδότησης από ιδιωτικές κλινικές στο Εθνικό Κέντρο 
Αιμοδοσίας.

12. To γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για παράταση του 
χρόνου προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών στις απαι-
τήσεις της υπό στοιχεία Γ2γ/οικ. 5471/28.01.2020 από-

φασης του Υφυπουργού Υγείας (Β’ 349), σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας και των περιορι-
στικών μέτρων για την αντιμετώπισή της, δεν κατέστη 
δυνατό να διενεργηθούν οι σχετικές επιθεωρήσεις από 
το ΕΚΕΑ, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Γ2γ/οικ. 5471/28.01.2020 (Β’ 349) απόφασης του Υφυ-
πουργού Υγείας σχετικά με τις προϋποθέσεις διασύν-
δεσης και χορήγησης άδειας συντήρησης αίματος σε 
ιδιωτικές κλινικές, ως ακολούθως:

α) Στην ενότητα 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ και στην 
παρ. 3.2 αυτής προστίθενται τρία νέα εδάφια ως εξής:

«H ανωτέρω επιτροπή του ΕΚΕΑ, σε όσες περιπτώσεις 
δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο 
στην υπό αδειοδότηση κλινική και προκειμένου να φέ-
ρει εις πέρας το έργο της, δύναται να επικουρείται από 
προσωπικό των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας 
(Ν.Υ.Α.) ή των Κέντρων Αίματος (Κ.Α.) του νομού στον 
οποίο ανήκει γεωγραφικά η υπό έλεγχο ιδιωτική κλινική 
ή όμορων νομών ή από προσωπικό της Ν.Υ.Α. ή Κ.Α. με 
την οποία είναι ήδη συνδεδεμένη η κλινική.

Το ανωτέρω προσωπικό θα ορίζεται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΑ κατόπιν προγραμμα-
τισμού, βάσει των υποβληθέντων φακέλων, και κατόπιν 
συνεργασίας με τις Διοικήσεις των εκάστοτε νοσοκο-
μείων και τους Διευθυντές Αιμοδοσίας αυτών, προκει-
μένου να πραγματοποιεί αυτοψία στην κλινική, υπό το 
συντονισμό και τις οδηγίες της επιτροπής του ΕΚΕΑ, προς 
αποτύπωση της υπάρχουσα κατάστασης.

Μετά το πέρας της αυτοψίας θα αποστέλλεται έγγρα-
φο στην επιτροπή του ΕΚΕΑ με τα ευρήματα προκειμέ-
νου να συνταχθεί σχετική έκθεση επιθεώρησης».

β) Το εδάφιο 4.1 της ενότητας 4. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΙΚ αντικαθίσταται ως εξής:

«Όλες οι ιδιωτικές κλινικές υποχρεούνται να υποβάλ-
λουν στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας φάκελο αδειοδό-
τησης, εναρμονισμένο με τα προαναφερόμενα, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας που λήγει στις 30.06.2023, 
προκειμένου να διενεργηθεί επιθεώρηση.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης 
και διασύνδεσης, βάσει των οριζομένων στην παρούσα 
απόφαση, οι ιδιωτικές κλινικές καλύπτουν τις ανάγκες 
τους σε αίμα από τις νοσοκομειακές υπηρεσίας με τις 
οποίες ήδη συνεργάζονται».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2022

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   
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