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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Β2α/20371 (1)
  Έγκριση α΄ τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 

2016 του φορέα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) του Υπουργείου Υγείας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 62−72 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την 

επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 21 Α΄),

β) του Ν. 4270/2014 περί Δημοσίου Λογιστικού (ΦΕΚ 
143 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ−
θρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α΄),

γ) της Υποπαραγράφου Δ.9 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94 Α΄) «Δαπάνες Μετακινουμένων Εντός και Εκτός Επι−
κράτειας»,

δ) των άρθρων 7, 8 και 10 του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄) 
«Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)», όπως 
ισχύει,

ε) του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013 − 2016», όπως έχει επι−
καιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Ν. 
4127/2013 (ΦΕΚ 50 Α΄) και ισχύει, καθώς και του άρθρου 
μόνου του Ν. 4263/2014 (ΦΕΚ 117 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015−2018»,

στ) της Υποπαρ. Γ.2., του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014
(ΦΕΚ 85Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41, παρ. 
2, του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114 Α΄),

ζ) του άρθρου 1 του Π.δ. 185/2009 περί ανασύστασης 
του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 213 Α΄), όπως έχει 
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 
και του Π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄),

η) του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει,

θ) του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173 Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» όπως ισχύει,

ι) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116Α΄),

κ) της αριθμ. Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη», (ΦΕΚ 2168 Β΄).

2. Την αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24−12−2015 απόφαση του 
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Στοχο−
θεσία − Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού − Πα−
ρακολούθηση εκτέλεσης» (Β΄ 2934).

3. Το αριθμ. 2/ 81350/ ΔΠΓΚ/31−12−2015 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προ−
ϋπολογισμού.

4. Την αριθμ. Β1α/οικ. 95326/10−12−2015 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας με θέμα: «Κατανομή πιστώσεων του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Υπουρ−
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γείου Υγείας σε επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων 
(Κ.Α.Ε.)» (Α.Δ.Α.: Ψ46Ε465ΦΥΟ−ΖΨΩ).

5. Την αριθμ. Β1α/οικ.3328/18.01.2016 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας με θέμα: «Κατανομή κοινών πιστώ−
σεων των φορέων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 
2016».

6. Την αριθμ. Β2α/2692/25.01.2016 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2016 της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (Α.Δ.Α.: 7ΔΚΒ465ΦΥΟ−ΑΘΟ).

7. Το αριθμ. 1424/15−03−2016 έγγραφο της Ανώνυμης 
Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την α΄ τροποποίηση του προϋπολογι−
σμού έτους 2016 της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων 
Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) φορέα εντός Γενικής Κυβέρνησης 
του Κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005, τα βασικά οικονομικά 
μεγέθη του οποίου, σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Λογαριασμών − ESA, σε ευρώ, διαμορφώνονται 
ως εξής:

ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΓΕΝΙ−
ΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Ανώνυμη Εταιρεία 
Μονάδων Υγείας Α.Ε. 

(Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)

12.022.000 11.932.000 90.000

2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτού κατά λογαριασμό 
αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης κοινής υπουργικής 
απόφασης.

3. Εντέλλουμε τη διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως 
συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπη−
ρεσιών του Υπουργείου Υγείας ώστε να εξειδικευθούν 
σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων και 
εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του 
συνημμένου πινάκα, καθώς και για τις λοιπές ενέργειες.

4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφα−
λίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τον 
εγκεκριμένο δημοσιονομικό στόχο, λαμβάνοντας εγκαί−
ρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς τον σκοπό αυτό.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9039

    Αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.22407 (2)
Διαδικασία και όροι μετακίνησης και απόσπασης

ιατρικού προσωπικού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 39 και 40 παρ. 6 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21)

«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις»,

β. του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ. του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. Υ25/2015 (Β΄ 2144) απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις και διαδικασία απόσπασης
ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

α. Οι ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ μπορούν να 
αποσπώνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών για 
χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες συνολικά ανά θητεία, 
σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, 
Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και Αποκεντρωμένες 
Μονάδες Υγείας (στο εξής θα αποκαλούνται φορείς 
παροχής υπηρεσιών υγείας) της ίδιας ή άλλης Δ.Υ.Πε. 
Για τις αποσπάσεις μεταξύ φορέων παροχής υπηρεσιών 
υγείας της ίδιας Δ.Υ.Πε. εκδίδεται απόφαση του Διοικη−
τή της Δ.Υ.Πε. ενώ για τις αποσπάσεις μεταξύ φορέων 
παροχής υπηρεσιών διαφορετικών Δ.Υ.Πε, εκδίδεται 
κοινή απόφαση των δυο Διοικητών.

β. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, μετά από εισήγη−
ση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, υποβάλλει στη 
Δ.Υ.Πε. αίτημα κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών με από−
σπαση ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ.. Με απόφαση 
του Διοικητή της Υ.Πε. αποσπάται ιατρός που υπηρετεί 
σε φορέα της οικείας Δ.Υ.Πε. για την κάλυψη της εν 
λόγω υπηρεσιακής ανάγκης.

Ο Διοικητής της Υ.Πε. απευθύνει αίτημα στις υπόλοι−
πες Δ.Υ.Πε. σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατό−
τητα κάλυψης της εν λόγω υπηρεσιακής ανάγκης από 
ιατρό που υπηρετεί σε φορέα αρμοδιότητάς του. Με 
κοινή απόφαση των Διοικητών των δυο εμπλεκόμενων 
Υ.Πε. αποσπάται ιατρός για την κάλυψη της εν λόγω 
υπηρεσιακής ανάγκης.

γ. Σε περίπτωση που οι Διοικητές των εμπλεκόμενων 
Δ.Υ.Πε, διαφωνούν με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η 
κάλυψη της υπηρεσιακής ανάγκης, για την απόσπαση 
αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας. Στην περίπτωση αυτή 
διαβιβάζονται στο Υπουργείο Υγείας πλήρως αιτιο−
λογημένες εκθέσεις των Διοικητών των οικείων Υ.Πε., 
θετικές ή/και αρνητικές, στις οποίες αναγράφεται επι−
πλέον, αναλυτικά το σύνολο των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. 
και των επικουρικών της συγκεκριμένης ειδικότητας 
που υπηρετεί στους φορείς αρμοδιότητας της κάθε 

Δ.Υ.Πε., αφαιρουμένων όσων απουσιάζουν για οποιονδή−
ποτε λόγο (μακροχρόνια αναρρωτική άδεια, άδεια άνευ 
αποδοχών, εκπαιδευτική άδεια κ.α). Αιτήματα αποσπά−
σεων τα οποία δεν θα συνοδεύονται από τις ανωτέρω 
αναφερόμενες αιτιολογικές εκθέσεις, επιστρέφονται 
χωρίς να εξετάζονται.

δ. Η ανωτέρω απόσπαση μπορεί να παρατείνεται για 
ακόμη ένα (1) έτος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος συναι−
νεί, μετά από απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. ή κοινή 
απόφαση των Διοικητών των Υ.Πε. και εισήγηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου στο οποίο ο 
ιατρός κατέχει οργανική θέση αλλά και του νοσοκομεί−
ου στο οποίο αποσπάται.

ε. Από τις ανωτέρω διατάξεις εξαιρούνται οι μητέρες 
ιατροί με παιδιά κάτω των έξι (6) ετών, οι οποίες μπο−
ρούν να αποσπώνται μόνον μετά από δική τους αίτηση 
στις από το νόμο οριζόμενες περιπτώσεις.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις και διαδικασία απόσπασης
ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για λόγους υγείας

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, ιατρός κλάδου 
Ε.Σ.Υ., μετά από σχετική αίτησή του, δύναται να αποσπά−
ται, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) 
ετών, για λόγους υγείας, οι οποίοι θα προκύπτουν μετά 
από σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις, του ιδίου του/της 
συζύγου ή των τέκνων του/της.

Η απόσπαση εντός της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρει−
ας, διενεργείται με απόφαση του Διοικητή της οικείας 
Υ.Πε., ή με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων 
Υ.Πε. όταν πρόκειται για άλλη Υγειονομική Περιφέρεια.

Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., οι οποίοι κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21) είναι αποσπα−
σμένοι, παραμένουν στις θέσεις τους έως τη λήξη της 
απόσπασής τους.

Άρθρο 3

Διαδικασία μετακίνησης ειδικευμένων ιατρών
κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν

σε αποκεντρωμένες μονάδες των ΔΥ.Π.ε.

Ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν σε απο−
κεντρωμένες μονάδες των ΔΥ.Π.ε. (μονάδες υγείας ΠΕΔΥ) 
δύνανται κατόπιν αιτήσεώς τους να μετακινούνται, με από−
φαση του Διοικητή της οικείας ΔΥ.Π.ε. σε άλλη αποκεντρω−
μένη μονάδα της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας για χρο−
νικό διάστημα ενός (1) έτους που μπορεί να ανανεώνεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Μαρτίου 2016 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
F

    Αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.22211 (3)
Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. 

και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του Ν. 2071/1992 

(ΦΕΚ 123Α΄) «Εκσυγχρονισμός και οργάνωση Συστήμα−
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τος Υγείας», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α΄) 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις»,

β. της παραγράφου 10 του άρθρου 69 του Ν. 2071/1992 
(ΦΕΚ 123Α΄) «Εκσυγχρονισμός και οργάνωση Συστήματος 
Υγείας»,

γ. του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ. του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. Υ25/2015 (ΦΕΚ Β΄/6−10−2015) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε την διαδικασία και τον τρόπο προκή−
ρυξης των θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., 
καθώς και την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών, ως εξής:

Άρθρο 1

Έγκριση προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών 
κλάδου Ε.Σ.Υ. και διαδικασία υποβολής αιτημάτων

α. Για την πλήρωση των κενών ή των κενούμενων θέ−
σεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομεί−
ων, του Ε.Κ.Α.Β. και των Δ.Υ.Πε., απαιτείται έγκριση του 
Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπο 
του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr).

β. Η έγκριση εκδίδεται μετά από σχετικό αίτημα του 
Νοσοκομείου, του Ε.Κ.Α.Β. ή της Δ.Υ.Πε..Τα αιτήματα των 
Νοσοκομείων υποβάλλονται στην οικεία Δ.Υ.Πε. πλήρως 
αιτιολογημένα και ιεραρχημένα. Η Δ.Υ.Πε. στο πρώτο 
δεκαήμερο κάθε εξαμήνου διαβιβάζει τα αιτήματα στην 
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας (Διεύθυνση Αν−
θρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων/Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ.) 
πλήρως αιτιολογημένα και ιεραρχημένα για το σύνολο 
των αιτούμενων θέσεων των φορέων αρμοδιότητάς της. 
Σε περίπτωση που προκύπτουν έκτακτες και επείγουσες 
ανάγκες, το αίτημα μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. 
Τα αιτήματα του Ε.Κ.Α.Β. υποβάλλονται απευθείας στην 
ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.

γ. Οι θέσεις προκηρύσσονται ανά ειδικότητα στον 
εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄. Ο Υπουργός Υγείας 
μπορεί να εγκρίνει την προκήρυξη στο βαθμό Επιμελητή 
Α΄ ή Διευθυντή, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του 
Διοικητικού Συμβουλίου για τις θέσεις των Νοσοκομείων 
ή του Διοικητική της Υ.Πε. για τις θέσεις των Κέντρων 
Υγείας, των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων και 
της Δ.Υ.Πε.

Άρθρο 2

Τρόπος προκήρυξης και προθεσμία
υποβολής δικαιολογητικών

α. Οι θέσεις των Νοσοκομείων προκηρύσσονται με 
απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, οι θέσεις των 
Κέντρων Υγείας, των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ια−
τρείων και των Δ.Υ.Πε., με απόφαση του Διοικητή της 
οικείας Υ.ΠΕ. και οι θέσεις του Ε.Κ.Α.Β. με απόφαση του 

Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β., εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δυο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης 
της έγκρισης του Υπουργού Υγείας.

β. Στην απόφαση προκήρυξης αναφέρονται οι υπό 
πλήρωση θέσεις ανά ειδικότητα και βαθμό, όπως ανα−
φέρονται στην απόφαση έγκρισης του Υπουργού Υγείας. 
Σε περίπτωση που οι θέσεις έχουν συσταθεί για συγκε−
κριμένα τμήματα ή ειδική μονάδα, τότε στην προκήρυξη 
μνημονεύεται και το τμήμα ή η ειδική μονάδα στην οποία 
ανήκουν. Στην προκήρυξη αναφέρονται ρητά τυχόν ει−
δικές προϋποθέσεις ή κωλύματα.

γ. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζε−
ται σε είκοσι (20) ημέρες και στην απόφαση προκήρυξης 
αναφέρεται υποχρεωτικά η ημερομηνία έναρξης και η 
ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών.

δ. Κάθε απόφαση προκήρυξης αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄) 
και κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και 
στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους και όταν πρό−
κειται για θέσεις Οδοντιάτρων, στην Ελληνική Οδοντια−
τρική Ομοσπονδία και στους κατά τόπους Οδοντιατρικούς 
Συλλόγους.

Με ευθύνη της οικείας Δ.Υ.Πε. αναρτώνται στον ιστό−
τοπό της εκτός από τις προκηρύξεις των μονάδων της 
(Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και 
Δ.Υ.Πε.) και οι προκηρύξεις των Νοσοκομείων που υπά−
γονται στην αρμοδιότητά της.

Άρθρο 3

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

α. Στην απόφαση προκήρυξης αναφέρονται τα δικαι−
ολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι υπο−
ψήφιοι για κάθε θέση και η υπηρεσία στην οποία αυτά 
θα υποβληθούν.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί 
για περισσότερες της μιας θέσης αλλά για κάθε θέση 
πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση−δήλωση με όλα 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1. Αίτηση − δήλωση σε ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκε−

ται αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας 
(www.moh.gov.gr), στον ιστότοπο των Δ.Υ.Πε. και των Νο−
σοκομείων ή χορηγείται από την υπηρεσία στην οποία 
υποβάλλονται τα δικαιολογητικά. Η αίτηση − δήλωση 
συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που 
περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις 
οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα 
στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές.

2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου 
πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. 
Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσ−
σου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και 
φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρι−
κού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.

4. Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ει−
δικότητας.

5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην 
οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του 
ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο 
συνολικός χρόνος άσκησής της.



 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9041

6. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελ−
τίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβα−
τηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βε−
βαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητη.

8. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για διορισμό ια−
τρού, στην οποία να αναφέρονται τα εξής:

(α) ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλά−
δου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν 
συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της 
προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας,

(β) ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση του κλάδου ια−
τρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη συμπλήρωση δυο (2) χρόνων 
από το διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν 
συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία πα−
ραίτησής του,

(γ) ότι έχει συμπληρώσει δυο (2) χρόνια συνεχούς 
υπηρεσίας σε ομοιόβαθμη με την κρινόμενη θέση εάν 
είναι ήδη ιατρός του Ε.Σ.Υ.

9. Για τις θέσεις που θα προκηρυχθούν μέχρι 31.12.2017, 
υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για διορισμό ιατρού, 
στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπηρετεί στο Ε.Σ.Υ. 
ή ότι έχει υποβάλλει παραίτηση από τη θέση ιατρού 
κλάδου Ε.Σ.Υ. στην οποία υπηρετεί. Η παραίτηση θα 
πρέπει να έχει υποβληθεί στον φορέα που υπηρετεί ο 
υποψήφιος, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαι−
ολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης.

10. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναγράφονται 
περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα του υποψήφιου 
και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165Α΄).

Εκτός από αυτά ο υποψήφιος μπορεί να συμπληρώσει 
το βιογραφικό σημείωμα με κάθε στοιχείο που κατά την 
κρίση του αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση 
και αξιολόγησή του από το Συμβούλιο κρίσης.

11. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που 
αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, απαιτείται η 
υποβολή επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.

12. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιο−
γραφικό σημείωμα του υποψηφίου περιληπτικά. Ανάτυ−
πα δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και επιστη−
μονικά περιοδικά στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες 
εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου.

Επιστημονικές εργασίες γραμμένες σε ξένη γλώσσα 
πρέπει να υποβάλλονται και μεταφρασμένες στην ελ−
ληνική γλώσσα.

13. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση γνώσης της ελ−
ληνικής γλώσσας, η οποία χορηγείται μετά από εξετά−
σεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) κατά τα οριζόμενα στην 
Δ/10424/31.3.1993 (ΦΕΚ 263 Β΄) υπουργική απόφαση.

Για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι Ελληνικού Πα−
νεπιστημίου ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην 
Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας.

14. Ειδικές προϋποθέσεις ή κωλύματα που αναφέρο−
νται ρητά στην προκήρυξη αποδεικνύονται με την κα−
τάθεση σχετικών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή υπεύ−
θυνων δηλώσεων που θα περιγράφονται στην ίδια την 
προκήρυξη.

γ. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα 
πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα 
στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο 
αρχές της ημεδαπής. Στα απλά φωτοαντίγραφα των 
ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει 
να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) 
που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό.

δ. Η αίτηση − δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υπο−
βάλλεται στο Νοσοκομείο ή στην Δ.Υ.Πε. που προκη−
ρύσσει τις θέσεις εις τριπλούν, εντός της ορισθείσας 
από την προκήρυξη προθεσμίας. Αιτήσεις − δηλώσεις 
που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν 
γίνονται δεκτές.

ε. Αιτήσεις − δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπο−
ρούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην 
ορισθείσα προθεσμία. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερο−
μηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του 
ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην 
εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Άρθρο 4

Έλεγχος και διαβίβαση δικαιολογητικών
στο Συμβούλιο κρίσης

Η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου ή της Δ.Υ.Πε. 
ελέγχει τα υποβληθέντα από κάθε υποψήφιο δικαιο−
λογητικά. Σε περίπτωση που διαπιστώσει την έλλειψη 
κάποιου από αυτά, το επισημαίνει στο αρμόδιο για την 
κρίση Συμβούλιο. Η ανωτέρω υπηρεσία συντάσσει κα−
τάσταση με τους υποψηφίους ανά θέση και διαβιβάζει 
τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στο αρμόδιο 
για την κρίση Συμβούλιο το αργότερο εντός δέκα (10) 
ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων.

Άρθρο 5

Δήλωση προτίμησης θέσης

Σε περίπτωση που ο ιατρός καταταχθεί πρώτος στον 
τελικό πίνακα αξιολόγησης σε παραπάνω από μια θέση, 
διορίζεται στη θέση που επιλέγει σύμφωνα με υπεύθυνη 
δήλωσή του, την οποία υποχρεούται να υποβάλει είτε 
αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο που έχει ειδικά 
εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό με εξουσιοδότηση, με θεωρη−
μένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος 
σύμφωνα με το νόμο, στην αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Υγείας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ειδο−
ποίησής του απ' αυτήν. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση 
υπέχει θέση παραίτησης από τη διεκδίκηση των υπο−
λοίπων θέσεων για τις οποίες έχει ειδοποιηθεί.

Η εν λόγω ειδοποίηση από την αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Υγείας πραγματοποιείται με την αποστολή 
σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική δι−
εύθυνση που έχει δηλώσει ο ιατρός στην αίτηση − δήλω−
ση συμμετοχής του στην προκήρυξη. Σε περίπτωση που 
η παραπάνω πενθήμερη προθεσμία παρέλθει άπρακτη 
από πλευράς του ιατρού, τότε ο διορισμός του γίνεται 
σε οποιαδήποτε των θέσεων επιτυχίας του, κατά την 
ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση της υπηρεσίας.

Β. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η αριθμ. ΔΥ1γ/
οικ. 41255/12−2−1993 (ΦΕΚ 97 Β΄) υπουργική απόφαση, 
όπως έχει τροποποιηθεί, παύει να ισχύει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
F

 Αριθμ. Γ4β/Γ.Π./οικ. 20300 (4)
    Καθορισμός εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α. Του αρθρ. 21 παρ. 5Β του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α΄ 134) 

«Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατά−
ξεις».

β. Του αρθρ. 10 του Ν.δ. 3366/1955 (ΦΕΚ Α΄ 258) «Περί 
ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ει−
δικοτήτων και άλλων τινών διατάξεων», όπως τροποποι−
ήθηκε με το αρθρ. 10 του Ν. 1821 (ΦΕΚ Α΄ 271) «Κύρωση 
σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ελ−
ληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) και άλλες διατάξεις».

γ. Της αριθμ. Υ4α/οικ. 130724/05−12−2005 (ΦΕΚ Β΄ 1793) 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προδιαγραφών και 
κανόνων ασφαλείας που πρέπει να πληρούν οι Μονάδες 
Υπερβαρικής Ιατρικής (Μ.ΥΠ.Ι.)».

δ. Της αριθμ. Φ. 300/1/77239/29−11−2001 υπουργικής 
απόφασης «Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Υγειονομικών 
Αξιωματικών αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Αξιω−
ματικών Σωμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 1679).

ε. Του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας» (ΦΕΚ Α΄ 173 ), όπως ισχύει.

στ. Του αριθμ. 73 Πρ. Δ/τος (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ. Της αριθμ. Υ 25/2015 (ΦΕΚ Β΄ 2144) απόφασης του 
Πρωθυπουργού « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

η. Της αριθμ. 17 Απόφασης της 249ης/12−03−2015 Ολο−
μέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
(σχετική η αριθμ. Β1α/οικ. 17235/03−03−2016 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου, σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ε΄ του αρθρ. 
24 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορισμός της εξειδίκευσης
στην Υπερβαρική Ιατρική

Καθορίζεται ως ειδικότερος τομέας εξειδίκευσης της 
Παθολογίας, της Νευρολογίας, της Χειρουργικής (Γε−
νικής και Παιδοχειρουργικής) της Πνευμονολογίας, της 
Αναισθησιολογίας και της Παιδιατρικής η Υπερβαρική 
Ιατρική, με αντικείμενο την αντιμετώπιση των προβλη−
μάτων που προκύπτουν από την έκθεση σε υπερβαρικό 
περιβάλλον και των κλινικών προβλημάτων που έχουν 
ανάγκη θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο.

Άρθρο 2

Εκπαιδευτικό αντικείμενο
για την εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο της εξειδίκευσης στην 
Υπερβαρική Ιατρική, στο οποίο θα εκπαιδεύονται οι ια−
τροί είναι το ακόλουθο :

1. Ιστορία Υπερβαρικής και Καταδυτικής Ιατρικής
2. Φυσιολογία και Νοσολογία από έκθεση σε υπερ−

βαρικό περιβάλλον
Α Βασικές αρχές φυσικής που διέπουν την Υπερβαρική 

και Καταδυτική Ιατρική
Β. Φυσιολογικές επιδράσεις της κατάδυσης
Γ. Παθοφυσιολογία της εμβύθισης
Δ.. Παθοφυσιολογία της συμπίεσης − αποσυμπίεσης
ΣΤ. Χρόνιες δυσβαρικές διαταραχές
Ζ. Βασικές αρχές Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας − 

φυσιολογία και παθολογία
Η. Τοξικότητα Οξυγόνου
Θ. Πίεση και επιδράσεις αδρανών αερίων
Ι. Φάρμακα σε Υπερβαρικό περιβάλλον
ΙΑ. Μη δυσβαρική νοσολογία στις καταδύσεις
3. Καταδυτικός εξοπλισμός και ασφάλεια
Α. Βασικές αρχές ασφαλείας
Β. Είδη καταδύσεων και χαρακτηριστικά τους
Γ. Διαδικασίες στην κατάδυση
Δ.. Καταδυτικός εξοπλισμός
Ε. Καταδυτικοί πίνακες και υπολογιστές
ΣΤ. Κανονισμοί και κριτήρια καταδύσεων
Ζ. Εργασία σε υπερβαρικό περιβάλλον
Η. Ειδικές μορφές καταδύσεων
4. Καταλληλότητα (σωματική ικανότητα) για κατα−

δύσεις
Α. Κριτήρια καταλληλότητας για καταδύσεις − Αντεν−

δείξεις (για δύτες, εργαζόμενους σε υπερβαρικό περι−
βάλλον, ασθενείς που θα υποβληθούν σε υπερβαρική 
οξυγονοθεραπεία, προσωπικό υπερβαρικών θαλάμων)

Β. Εκτίμηση − εξέταση καταδυτικής καταλληλότητας
Γ. Κριτήρια καταδυτικής καταλληλότητας (επαγγελ−

ματίες, αναψυχής)
5. Καταδυτικά ατυχήματα
Α. Καταδυτικά συμβάματα και ατυχήματα
Β. Πρώτες Βοήθειες (προ μεταφοράς στον υπερβαρικό 

θάλαμο)
Γ. Νόσος εξ Αποσυμπιέσεως
Δ. Διαφορική διάγνωση συμπτωμάτων μετά από κα−

τάδυση
Ε. Μεταφορά ασθενούς από καταδυτικό ατύχημα
ΣΤ. Επείγουσα αντιμετώπιση Νόσου εξ Αποσυμπιέσε−

ως: θεραπευτικοί πίνακες και διαχείριση
Ζ. Άνοδος σε υψόμετρο, πτήση και κατάδυση
Η. Ελεύθερη Κατάδυση (breath−hold diving)
Θ. Αποκατάσταση σε υπολειμματική νόσο
Ι. Διερεύνηση καταδυτικού ατυχήματος
6. Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο (ΘΥΒΟ)
Α. Τύποι υπερβαρικών θαλάμων (πολυθέσιοι, μονοθέ−

σιοι, μεταφοράς, υγρή επαναπίεση)
Β. ΘΥΒΟ: Καθιερωμένες ενδείξεις
Γ. ΘΥΒΟ: Συνιστώμενες ενδείξεις
Δ. ΘΥΒΟ: Πειραματικές και άλλες ενδείξεις
Ε. Βασικές αρχές θεραπείας
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ΣΤ. Βασικές αρχές χειρισμού υπερβαρικών θαλάμων
Ζ. Επιστημονικός εξοπλισμός εντός υπερβαρικών θα−

λάμων (διαγνωστικές, θεραπευτικές και συσκευές πα−
ρακολούθησης)

Η. Εκτίμηση κινδύνου, παρακολούθηση και σχέδιο 
ασφαλείας για υπερβαρικούς θαλάμους

Θ. Κανονισμοί ασφαλείας υπερβαρικών θαλάμων
Ι. Επίβλεψη σωστής λειτουργίας του θαλάμου και του 

μηχανοστασίου
7. Πρακτική εξάσκηση
Α. Καταλληλότητα υποψηφίων για εργασία σε υπερ−

βαρικό περιβάλλον
Β. Πρακτική άσκηση στην κλινική εκτίμηση, διάγνωση, 

διαφορική διάγνωση, θεραπευτικό σχεδιασμό
Γ. Πρακτική άσκηση στη ΘΥΒΟ, περιλαμβάνεται και 

δοκιμασία ανοχής πίεσης (τεστ πίεσης)
Δ.. Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
Ε. Πρακτική άσκηση στην επείγουσα αντιμετώπιση 

Νόσου εξ Αποσυμπιέσεως
ΣΤ. Καταδυτική εμπειρία (επιλογή) και ξηρά κατάδυση

Άρθρο 3

Χρόνος και τρόπος εξειδίκευσης

1. Ο χρόνος άσκησης για την απόκτηση εξειδίκευσης 
στην Υπερβαρική Ιατρική είναι δύο (2) χρόνια.

2. Δικαίωμα στην εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική 
έχουν οι ειδικευμένοι ιατροί, κάτοχοι τίτλου ιατρικής ει−
δικότητας Παθολογίας, Νευρολογίας, Χειρουργικής (Γε−
νικής και Παιδοχειρουργικής), Πνευμονολογίας, Αναισθη−
σιολογίας και Παιδιατρικής. Προϋπόθεση για την έναρξη 
εξειδίκευσης αποτελεί η αποδεδειγμένη εκπαίδευση ή 
προϋπηρεσία σε ΜΕΘ για έξι (6) μήνες η οποία, προκει−
μένου να αποκτηθεί θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι ιατροί 
να εκπαιδευτούν αντιστοίχως ως άμισθοι υπεράριθμοι.

3. Η εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική γίνεται σε 
Μονάδες Υπερβαρικής Ιατρικής (Μ.ΥΠ.Ι) Νοσοκομείων 
του ΕΣΥ ή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Α.Ε.Ι.) ή Στρατιωτικών Νοσοκομείων, οι οποίες πληρούν 
τις προδιαγραφές και τους κανόνες ασφαλείας όπως 
περιγράφονται στην αριθμ. Υ4α/οικ 130724/05−12−2005 
απόφαση Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1793/Β΄/20−12−2005) και 
επιπλέον πρέπει:

α) Να έχουν στην οργανική τους δύναμη ιατρό που 
έχει την εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική.

β) Να έχουν τουλάχιστον έναν (1) πολυθέσιο θάλαμο.
γ) Να νοσηλεύουν ασθενείς με ευρύ φάσμα νοσο−

λογίας που προκύπτει από την έκθεση σε υπερβαρικό  
περιβάλλον.

δ) Να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν Θεραπεία 
με Υπερβαρικό Οξυγόνο σε όλο το φάσμα των ενδείξε−
ων αυτής (να μπορούν να υποστηρίζουν ασθενείς που 
χρήζουν εντατικής παρακολούθησης και θεραπείας).

ε) Στην ευθύνη των Μονάδων να υπάγεται Εξωτερικό 
ιατρείο Υπερβαρικής Ιατρικής.

4. Η αναγνώριση των Μονάδων Υπερβαρικής Ιατρι−
κής ως κατάλληλων για εξειδίκευση των γιατρών στην 
Υπερβαρική Ιατρική ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ.

5. Ο αριθμός των εξειδικευομένων στην Υπερβαρι−
κή Ιατρική ορίζεται σε δύο (2) ιατρούς: ένας (1) ιατρός 
του ΕΣΥ ή μέλος ΔΕΠ ή στρατιωτικός ιατρός με τη 
διαδικασία των εκπαιδευτικών αδειών και ένας (1) εξει−
δικευόμενος.

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η 
διαδικασία τοποθέτησης των ειδικευομένων ιατρών για 
εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική.

Ως υπεράριθμοι δύνανται να μετεκπαιδεύονται στρα−
τιωτικοί ιατροί ή υπότροφοι ξένων χωρών.

Σε περίπτωση μη κάλυψης μίας εκ των δύο ανωτέρω 
θέσεων από την αντίστοιχη κατηγορία, η θέση μπορεί 
να καλυφθεί από ιατρό της άλλης κατηγορίας.

Οι ιατροί που τοποθετούνται στις ανωτέρω θέσεις 
για Εξειδίκευση, εφόσον υπηρετούν στο Δημόσιο, σε 
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Νοσηλευτικά Ιδρύματα εποπτευόμενα 
από το Υπουργείο Υγείας, διατηρούν τις αποδοχές της 
οργανικής τους θέσης.

Ιατροί ειδικότητας Παθολογίας, Νευρολογίας, Χει−
ρουργικής (Γενικής και Παιδοχειουργικής), Πνευμονολο−
γίας, Αναισθησιολογίας και Παιδιατρικής οι οποίοι έχουν 
μετεκπαιδευτεί σε αναγνωρισμένα κέντρα εξειδίκευσης 
στην Υπερβαρική Ιατρική της αλλοδαπής για χρόνο μι−
κρότερο των δυο (2) ετών, δύνανται να αναγνωρίσουν 
το χρόνο μετεκπαίδευσης ως χρόνο εξειδίκευσης, μετά 
από γνώμη του ΚΕΣΥ και με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας. Για τη συμπλήρωση του υπολειπόμενου χρόνου 
Εξειδίκευσης τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται 
στο εν λόγω άρθρο.

Άρθρο 4

Απόκτηση πιστοποιητικού Εξειδίκευσης

Η Εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική αποκτάται 
μετά από επιτυχείς εξετάσεις ενώπιον Τριμελούς Εξε−
ταστικής Επιτροπής. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με 
απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του 
ΚΕΣΥ, αποτελείται δε από έναν (1) Καθηγητή με εξει−
δίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική, έναν (1) Διευθυντή 
Μ.ΥΠ.Ι Νοσοκομείου ΕΣΥ με εξειδίκευση στην Υπερ−
βαρική Ιατρική και έναν (1) Διευθυντή Μ.ΥΠ.Ι Ναυτικού 
Νοσοκομείου Αθηνών ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου με 
εξειδίκευση στην Υπερβαρική Ιατρική, καθώς και ισάριθ−
μους αναπληρωτές τους κατά αντιστοιχία.

Σε έλλειψη Καθηγητών ή Διευθυντών με εξειδίκευση 
στην Υπερβαρική Ιατρική δύναται να οριστούν μέλη της 
Επιτροπής αμέσως κατώτερης βαθμίδας ή Καθηγητές 
και Δ/ντές ανάλογων ειδικοτήτων την έναρξη εξειδίκευ−
σης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας ο 
οποίος είναι υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας.

Οι εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών Εξει−
δίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική είναι γραπτή και 
προφορική εξέταση, διενεργούνται δε τρεις (3) φορές 
το χρόνο, κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Ιούνιο και Οκτώ−
βριο.

Στην Εξεταστική Επιτροπή υποβάλλονται από τον εν−
διαφερόμενο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα 
οποία είναι τα εξής:

1. Βεβαίωση από τον Διευθυντή της Μ.ΥΠ.Ι που έχει 
πραγματοποιήσει την Εξειδίκευση ο υποψήφιος ιατρός, 
στην οποία να φαίνεται ότι ο ιατρός συμπλήρωσε τον 
απαιτούμενο χρόνο Εξειδίκευσης.

2. Πλήρες βιβλίο εκπαίδευσης εξειδικευομένου στο 
οποίο θα αναγράφονται όλες οι ιατρικές πράξεις που 
έλαβε μέρος και οι εκπαιδευτικοί στόχοι που εκπληρώ−
θηκαν κατά την εκπαίδευσή του, υπογεγραμμένο από 
το Διευθυντή Μ.ΥΠ.Ι και το Διευθυντή Ιατρικής Υπη−
ρεσίας του Νοσοκομείου όπου πραγματοποιήθηκε η 
Εξειδίκευση.
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3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
4. Τυχόν υπάρχουσες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά με−

τεκπαίδευσης στο εσωτερικό ή εξωτερικό με πλήρη 
καταγραφή της εκεί εκπαίδευσης και δραστηριότητας 
στην Υπερβαρική Ιατρική.

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις για την από−
κτηση της εξειδίκευσης, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότη−
τα να προσέλθει εκ νέου για εξέταση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας 
(άρθρο 10 του Ν. 3366/1955 − ΦΕΚ 258Α’  και άρθρο 10 
του Ν. 1821/1988 − ΦΕΚ 271Α΄).

Το πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ια−
τρική (υπόδειγμα του παραρτήματος, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης) χορη−
γείται από τον Υπουργό Υγείας.

Ιατροί ειδικότητας Παθολογίας, Νευρολογίας, Χει−
ρουργικής (Γενικής και Παιδοχειρουργικής), Πνευμονο−
λογίας, Αναισθησιολογίας και Παιδιατρικής οι οποίοι 
έχουν μετεκπαιδευτεί σε αναγνωρισμένες μονάδες 
εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική της αλλοδαπής 
για δύο χρόνια στο αντικείμενο της Υπερβαρικής Ιατρι−
κής, δύνανται να αναγνωρίζουν την Εξειδίκευση στην 
Υπερβαρική Ιατρική μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ και να 
αποκτήσουν πιστοποιητικό Εξειδίκευσης μετά από επι−
τυχείς εξετάσεις ενώπιον της τριμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής.

Ιατροί ειδικότητας Παθολογίας, Νευρολογίας, Χει−
ρουργικής (Γενικής και Παιδοχειρουργικής), Πνευμονο−
λογίας, Αναισθησιολογίας και Παιδιατρικής οι οποίοι 
έχουν αποκτήσει ή θα αποκτήσουν τίτλο Εξειδίκευσης 
στην Υπερβαρική Ιατρική του Εξωτερικού και εφόσον 
η μετεκπαίδευση έγινε σε αναγνωρισμένες μονάδες 
εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική, της αλλοδαπής 
για δύο (2) χρόνια στο αντικείμενο της Υπερβαρικής 
Ιατρικής, δύνανται να αναγνωρίζουν την Εξειδίκευση 
στην Υπερβαρική Ιατρική μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ 
(χωρίς εξετάσεις) για να αποκτήσουν πιστοποιητικό 
Εξειδίκευσης.

Άρθρο 5

Βιβλίο εκπαίδευσης εξειδικευομένου

Ο υποψήφιος Ιατρός Υπερβαρικής οφείλει να καταθέ−
σει στην επιτροπή εξετάσεων βιβλίο εκπαίδευσης στο 
οποίο αναλυτικά θα καταγράφεται η εκπλήρωση εκπαι−
δευτικών στόχων και οι ιατρικές πράξεις στις οποίες 
έλαβε μέρος.

1. Ο εν λόγω εξειδικευόμενος θα πρέπει να έχει συμ−
μετάσχει σε τουλάχιστον διακόσιες (200) προγραμμα−
τισμένες συνεδρίες Θεραπείας με Υπερβαρικό Οξυγόνο 
και τριάντα (30) επείγουσες θεραπευτικές συνεδρίες 
με Υπερβαρικό Οξυγόνο (καταδυτικών και υπερβαρικών 
περιστατικών). Επίσης, θα πρέπει να έχει πραγματο−
ποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) κλινικές εκτιμήσεις 
ασθενούς ως εξής:

Α. Εξέταση ασθενούς με ένδειξη Θεραπείας με Υπερ−
βαρικό Οξυγόνο, τουλάχιστον είκοσι (20).

Β. Εξέταση δύτη για πιστοποίηση καταδυτικής καταλ−
ληλότητας, ή/και έλεγχο υποψηφίου για τεστ πιέσεως, 
τουλάχιστον δέκα (10).

Γ. Εξέταση ασθενούς με συμπτώματα μετά από κα−
τάδυση, τουλάχιστον δέκα (10).

2. Άλλες ιατρικές πράξεις που θα πρέπει να καταγρά−
φονται είναι: διαδερμική οξυμετρία, τοποθέτηση κεντρι−
κού αγγειακού καθετήρα, καθετηριασμός ουροδόχου 
κύστεως, βυθοσκόπηση, μυριγγοτομή, θωρακοκέντηση 
με βελόνα, τοποθέτηση θωρακικού σωλήνα, χειρουργι−
κός καθαρισμός τραύματος, εξειδικευμένη υποστήριξη 
αεραγωγού, μηχανική υποστήριξη αναπνοής κατά τη 
διάρκεια Θεραπείας με Υπερβαρικό Οξυγόνο. Τουλάχι−
στον είκοσι (20) πράξεις αυτής της κατηγορίας.

3. Επείγουσες διαδικασίες:
Α. Διαχείριση τοξικότητας οξυγόνου
Β. Απώλεια πίεσης θαλάμου ή απρόσμενη αύξηση πί−

εσης θαλάμου 
Γ. Καρδιακή ανακοπή
Δ. Εκκένωση λόγω πυρκαγιάς 
Ε. Πνευμοθώρακας
ΣΤ. Υπογλυκαιμία / απώλεια αισθήσεων
Ζ. Βαρότραυμα (ους, παραρρίνιοι κόλποι)
Η. Βρογχόσπασμος
4. Κάλυψη γνωστικών αντικειμένων άρθρου 2 «Εκπαι−

δευτικό αντικείμενο για την εξειδίκευση στην Υπερβαρι−
κή Ιατρική» με ενυπόγραφη επιβεβαίωση του διδάσκοντα 
στο Βιβλίο εκπαίδευσης εξειδικευομένου.

5. Εκπαιδευτική/επιστημονική δραστηριότητα. Μπορεί 
να περιλαμβάνει:

Α. Παρουσίαση θέματος Υπερβαρικής Ιατρικής σε συ−
νέδριο ή συμπόσιο ή επιστημονική εκδήλωση της ημε−
δαπής ή αλλοδαπής.

Β. Δημοσίευση θέματος Υπερβαρικής Ιατρικής σε ελ−
ληνικό ή ξενόγλωσσο επιστημονικό περιοδικό 

Γ. Διδασκαλία θέματος Υπερβαρικής Ιατρικής σε εκ−
παιδευτικό σεμινάριο.

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες των εξειδικευμένων ιατρών
στην Υπερβαρική Ιατρική

Ο ιατρός κάτοχος πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στην 
Υπερβαρική Ιατρική:

1. Διαγιγνώσκει, διαχειρίζεται και θεραπεύει τη Νόσο εξ 
Αποσυμπιέσεως και άλλα καταδυτικά συμβάντα, καθώς 
και προβλήματα υγείας που προκύπτουν από την έκθεση 
σε μεταβολή περιβαλλοντικής πίεσης (π.χ. εργαζόμενοι σε 
κατασκευή σηράγγων, προσωπικό υπερβαρικών θαλάμων).

2. Είναι αρμόδιος μετά από κλινική αξιολόγηση, κατάλ−
ληλο εργαστηριακό έλεγχο και όπου απαιτείται συνερ−
γασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες, για τον καθορισμό 
ιατρικής καταλληλότητας ατόμου για καταδύσεις ή έκ−
θεση σε υπερβαρικό περιβάλλον.

3. Πραγματοποιεί την αρχική εκτίμηση, διαχείριση και 
παρακολούθηση των ασθενών που χρήζουν Θεραπείας 
με Υπερβαρικό Οξυγόνο προτείνοντας όπου απαιτείται 
περαιτέρω κλινικοεργαστηριακό έλεγχο ή πρόσθετη 
φαρμακευτική αγωγή.

4. Προτείνει το θεραπευτικό πλάνο Υπερβαρικής Οξυγο−
νοθεραπείας, επιβλέπει την εφαρμογή του και το τροπο−
ποιεί όταν απαιτείται με γνώμονα το όφελος του ασθενούς.

5. Παρακολουθεί και είναι υπεύθυνος για την ορθή και 
ασφαλή διενέργεια της θεραπείας ασθενών, κατά τη στιγμή 
που λαμβάνει χώρα η Θεραπεία με Υπερβαρικό Οξυγόνο.

6. Εκτελεί κλινική εκτίμηση, αξιολόγηση, διερεύνηση 
και αντιμετώπιση επιπλοκών της θεραπευτικής παρέμ−
βασης σε υπερβαρικές συνθήκες.
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Άρθρο 7

Μεταβατικές διατάξεις

Πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Υπερβαρική Ιατρική 
μπορούν να λάβουν κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του 
ΚΕΣΥ χωρίς εξετάσεις οι κάτωθι ιατροί:

1. Κάτοχοι τίτλου ειδικότητας Παθολογίας, Νευρο−
λογίας, Χειρουργικής (Γενικής και Παιδοχειρουργικής), 
Πνευμονολογίας, Αναισθησιολογίας, Παιδιατρικής, ια−
τροί εξειδικευμένοι στην Εντατικολογία, οι οποίοι κατά 
τη δημοσίευση του παρόντος έχουν αποδεδειγμένα έξι 
(6) μήνες τουλάχιστον εκπαίδευση ή προϋπηρεσία σε 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και έχουν εργαστεί επί 
δύο (2) έτη τουλάχιστον σε Μονάδες Υπερβαρικής Ια−
τρικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και έχουν εκ−
πληρώσει ιατρικές πράξεις και εκπαιδευτικά αντικείμενα 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσης.

2. Οι ιατροί των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν εκπαι−
δευθεί στην Υπερβαρική Ιατρική σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της αριθμ Φ.300/1/77239 (ΦΕΚ 1679/Β΄/17−12−2001) 
απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Μεταπτυχιακή εκ−

παίδευση Υγειονομικών Αξιωματικών αποφοίτων Στρατι−
ωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων», μετά από πρότα−
ση του Δ/ντου της αντίστοιχης ΔΥΓ και επικύρωση του 
Ανώτατου Συμβουλίου του Κλάδου, και οι οποίοι κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος έχουν αποδεδειγμένα έξι (6) 
μήνες τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας και έχουν εργαστεί επί δύο (2) έτη τουλάχι−
στον σε Μονάδες Υπερβαρικής Ιατρικής Στρατιωτικών 
Νοσοκομείων και έχουν εκπληρώσει ιατρικές πράξεις 
και εκπαιδευτικά αντικείμενα όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 5 της παρούσης.

Για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου αυτού 
οι ενδιαφερόμενοι ιατροί ειδικότητας Παθολογίας, 
Νευρολογίας και Χειρουργικής (Γενικής και Παιδοχει−
ρουργικής), Πνευμονολογίας, Αναισθησιολογίας και 
Παιδιατρικής, ιατροί εξειδικευμένοι στην εντατικολογία 
προκειμένου να αποκτήσουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης 
πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε προθε−
σμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας 
στο Υπουργείο Υγείας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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 Αριθμ. A1β/Γ.Π.οικ.: 22343 (5)
    Τροποποίηση της αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 92938/03−12−2015 

απόφασης, με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. Α1β/
Γ.Π.οικ. 87646/16−11−2015, με θέμα «Μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγρά−
φων “Με εντολή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Υγείας».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», ιδίως το 
άρθρο 54 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005).

2. Το άρθρο 81 παρ. 1 του Ν. 1892/1990, «Για τον εκ−
συγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 101/Α΄/1990).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005).

4. Το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015, «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της αν−
θρωπιστικής κρίσης την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 29/Α΄/19−03−2015).

5. Το Π.δ. 73/2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23−09−2015).

6. Την αριθμ. Α1α/80306/20−10−2015 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Παύ−
ση και Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο 
Υγείας» (ΦΕΚ 741/ΥΟΔΔ/20−10−2015).

7. Το Π.δ. 106/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας» (ΦΕΚ 173/Α΄/28−08−2014), όπως ισχύει.

8. Την αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 87646/16−11−2015, με θέμα 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπο−
γραφής εγγράφων “Με εντολή Υπουργού” στο Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ: Β8ΓΙ465ΦΥΟ−
ΑΡΤ, ΦΕΚ 2489/Β΄/18−11−2015), όπως τροποποιήθηκε με 

την αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 92938/03−12−2015 όμοια απόφαση 
(ΑΔΑ: 6ΟΥΗ465ΦΥΟ−ΣΞΓ, ΦΕΚ 2623/Β΄/04−12−2015).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.

10. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την ταχεία διεκπε−
ραίωση των υποθέσεων αυτών, αποφασίζει:

Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 2 της εν θέματι 
αναφερόμενης Απόφασης, η οποία πλέον έχει ως ακο−
λούθως:

Άρθρο 2

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ− ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μεταβιβάζο−
νται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α. Από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και 
Διοικητικής Υποστήριξης, η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, 
εκτός του Τμήματος Παραγόντων Κινδύνου και Κοινω−
νικών Παραγόντων για την Υγεία και Εξαρτήσεων.

Β. Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, 
η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών.

Γ. Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπη−
ρεσιών Υγείας, το Τμήμα Δημόσιων Μονάδων Πρωτο−
βάθμιας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί−
ας και Πρόληψης, με εξαίρεση την αρμοδιότητα έναρξης 
και λειτουργίας του Γ.Ν. Θήρας από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., η 
οποία ανήκει στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.

Δ. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας.
Ε. Η Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων 

(Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 92938/

03−12−2015 υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ  
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1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: 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

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το 
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για 
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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