
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.  οικ.  81828/
30-12-2021 απόφασης του Υπουργού Υγεί-
ας «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), όπως αυτή έχει τροποποιη-
θεί με τις υπό στοιχεία Γ.Π. οικ. 4763/28-01-2022 
(Β’  299), Γ.Π.  οικ.  12184/28-02-2022 (Β’  899) και 
Γ.Π.  οικ.  16988/22-03-2022 (Β’  1424) όμοιες απο-
φάσεις.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.146/
7621/Ζ2/21-01-2022 απόφαση της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 468).

3 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 40698/
Ν1/8-4-2022 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στην εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1825).

4 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 226/18.4.2022 
απόφαση του Δημάρχου Κισσάμου που δημο-
σιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 2075). 

5 Διόρθωση σφάλματος στηv υπ’ αρ. 59928/
5.4.2022 απόφαση της Συγκλήτου του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 1871). 

6 Διόρθωση σφάλματος στηv υπ’  αρ. 61424/
11-4-2022 απόφαση της Συγκλήτου του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 1851).

7 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’  αρ. 58903/
31-3-2022 απόφαση της Συγκλήτου του Αριστο-
τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 1932).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ.Π.οικ. 23872 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π. οικ. 81828/

30-12-2021 απόφασης του Υπουργού Υγείας 

«Μετάθεση έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρ-

θρου 38 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί της συ-

νταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών 

πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους 

ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες» (Β’ 6328), όπως αυτή έχει τροποποιη-

θεί με τις υπό στοιχεία Γ.Π. οικ. 4763/28-01-2022 

(Β’ 299), Γ.Π. οικ. 12184/28-02-2022 (Β’ 899) και 

Γ.Π. οικ. 16988/22-03-2022 (Β’ 1424) όμοιες απο-

φάσεις.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 «Σύσταση και ορ-

γάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την 
επωνυμία “Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας”, 
στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και 
υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για 
τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια» (Α’ 238) 
και, ιδίως, της παρ. 2 αυτού,

β) της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 21),

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκη-
σης» (Α’ 133) και, ιδίως, της περ. 22 του άρθρου 119, σε 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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συνδυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/
2005, Α’ 98),

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

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

2. Την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.81828/30-12-2021 απόφα-
ση 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).

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 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 κοι-
νωνικές ομάδες» (Β’ 6328)» (Β’ 299).

4. Την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.12184/28-02-2022 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπό στοι-
χεία 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 κοι-
νωνικές ομάδες» (Β’ 6328), ως αυτή έχει τροποποιηθεί με 
την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 4763/28- 01-2022 απόφασης 
του Υπουργού Υγείας (Β’ 299)» (Β’ 899).

5. Την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.16988/22-03-2022 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
Γ.Π.οικ.81828/30-12-2021 απόφασης του Υπουργού Υγεί-
ας «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 κοι-
νωνικές ομάδες» (Β’ 6328), ως αυτή έχει τροποποιηθεί 
με την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.4763/28-01-2022 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας (Β’ 299) και την υπό στοιχεία 
Γ.Π.οικ.12184/28-02- 2022 απόφαση του Υπουργού Υγεί-
ας (Β’ 899)» (Β’ 1424).

6. Την υπό στοιχεία Α.Π.:Β1α/Γ.Π. 23870/29-04-2022 
βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημο-
σιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με 
την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο μόνο
Την 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 ομά-

δες» (Β’ 6328), αναφορικά με το χρονικό σημείο έναρ-
ξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 
(Α’ 238), με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρ-
θρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) περί της υγειονομικής 
κάλυψης ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομά-
δων, ώστε δικαίωμα να συνταγογραφούν φάρμακα, θε-
ραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους 
ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να 
έχουν οι ιατροί των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήμα-
τος 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 01η.5.2022 
για την 01η.6.2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)
    Στην υπό στοιχεία Φ.146/7621/Ζ2/21- 1-2022 απόφα-

ση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 468), 
στη σελίδα 4729, στη β’ στήλη, στον 30ο και 40ο στίχο, 
καθώς και στη σελίδα 4730, στην α’ στήλη, στον 11ο στί-
χο -εκ των άνω- διορθώνεται:

από το εσφαλμένο: 
«…Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας…»,
στο ορθό: 
«…Σχολής Επιστημών Υγείας…».

  (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) 

Ι

(3)
   Στην υπό στοιχεία 40698/Ν1/8-4-2021 απόφαση της 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσι-
εύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1825) στη 
σελίδα 18418, στην Α’ στήλη, στους στίχους 23-24 εκ των 
κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: 
«…Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο…»,
στο ορθό: 
«…Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο…».

  (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) 

Ι

(4)
   Στην υπ’ αρ. 226/18.04.2022 απόφαση του Δημάρ-

χου Κισσάμου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β’ 2075), στη σελίδα 20731, στο θέμα, 
διορθώνεται:
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το εσφαλμένο: 
«…. του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσι-

ών Δήμου Κισσάμου.»,
στο ορθό: 
«…. του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Κισσάμου.» 

  (Από τον Δήμο Κισσάμου)

Ι

(5)
    Στηv υπ’ αρ. 59928/5.4.2022 απόφαση της Συγκλή-

του του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 1871), στη σελίδα 18972, στην α’ στήλη, στον 10ο στί-
χο, εκ των κάτω, διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: 
«Αριθμ.απόφ.3099»,
στο ορθό: 
«Αριθμ.59928» 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

(6)
    Στην υπ’ αρ. 61424/11-4-2022 απόφαση της Συγκλή-

του του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 1851) διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«…το οποίο διοικητικά οργανώνεται σε επίπεδο Τμή-

ματος και υπάγεται απευθείας στον Αντιπρύτανη Ακαδη-
μαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας»,

στο ορθό:
«…το οποίο διοικητικά υπάγεται απευθείας στον 

Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής 
Μέριμνας».

  (Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης) 

(7)
      Στην υπ’ αρ. 58903/31-3-2022 απόφαση της Συγκλή-

του του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
σχετικά με την ίδρυση της Β΄ Νεφρολογικής Κλινικής του 
Τομέα Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και την έγκριση του εσωτερικού κανονι-
σμού λειτουργίας της, που δημοσιεύθηκε στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1932), διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«Άρθρο 3
Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας
………………………………………………………..
Β. Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση και 

δημοσίευση κλινικών και πειραματικών μελετών από 
τα μέλη Δ.Ε.Π. της οικείας Κλινικής αυτοτελώς ή σε συ-
νεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές καθώς και 
πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών. Αποτελεί πρω-
ταρχικό μέλημα της Κλινικής, γίνεται με την επίβλεψη 
του Διευθυντή και με σκοπό την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση των διάφορων νόσων της Μαιευτικής - Γυ-
ναικολογίας και των γνωστικών αντικειμένων της και με 
τελικό στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης 
στους ασθενείς».

……………………………………………………….. 
στο ορθό:

«Άρθρο 3
Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας
………………………………………………………..
Β. Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση και 

δημοσίευση κλινικών και πειραματικών μελετών από 
τα μέλη Δ.Ε.Π. της οικείας Κλινικής αυτοτελώς ή σε συ-
νεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές, καθώς και 
πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών. Αποτελεί πρω-
ταρχικό μέλημα της Κλινικής η αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση των διαφόρων νόσων της Νεφρολογίας 
και τελικός σκοπός η βελτίωση της παρεχόμενης περί-
θαλψης στους ασθενείς.»

(Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης)    
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*02021333004220004*

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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