
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσο-
κομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς - Ο Άγιος 
Δημήτριος».

2 Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των 
γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών 
Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ελεγκτή ιατρό.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ2α/οικ. 2918 (1)
Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς - 

Ο Άγιος Δημήτριος». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 38 του ν. 4876/2021 «Ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και την 
προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες 
διατάξεις (Α΄ 251).

2. Το άρθρο 6 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγ-
χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 37).

3. Τα άρθρα 2 και 4 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδι-
ότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή 
του νόμου «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματο-
δοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).

4. Το άρθρο πρώτο του ν. 4702/2020 «Κύρωση:
α) της από 23-06-2020 τροποποίησης της από 06-09-2018
Σύμβασης Δωρεάς, β) των από υπ’ αρ. 23-0602020 Επιμέ-
ρους Συμβάσεων Δωρεάς για τα Έργα ΙΧ και Χ και γ) της 
από 23-06-2020 τροποποίησης της Επιμέρους Σύμβασης 
Δωρεάς για το Έργο VII - Τραύμα της από 06-09-2018 
Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ 
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του Ελληνικού Δημο-
σίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών 
στον τομέα της υγείας, που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018
(Α΄ 89), συμπλήρωση του ν. 4693/2020 (Α΄ 116) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 130).

5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

6. Το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσο-
κομείων» (Α΄ 32).

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

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

10. Την υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β΄ 4185).

11. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805).

12. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 123783/31-12-2012 
κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "Γ. Γεννηματάς"» (Β΄ 3485).

13. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 123895/31-12-2012 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του 
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» και 
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Δη-
μήτριος»» (Β΄ 3515).

14. Την υπό στοιχεία 39579/11-08-2020 εισήγηση και 
το από 21-10-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της 3ης Υγειο-
νομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Το υπό στοιχεία 10706/07-08-2020 έγγραφο του 
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. 
Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος», οργανική μονάδα 
έδρας «Γ. Γεννηματάς».

16. Το απόσπασμα πρακτικών της 1ης/07-08-2020 
(θέμα 1ο) έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. 
Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος».

17. Τα πρακτικά της υπ’ αρ. 138/17-12-2020 συνεδρί-
ασης του Κε.Σ.Υ.Πε. (θέμα 40ο).

18. Την υπό στοιχεία Β2α/οικ. 68053/01-11-2021 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας.

19. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής, σε ότι αφορά στον προϋπολογισμό 
του Φορέα, η αύξηση κλινών κατά τρεις (3) προκαλεί δα-
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου 
και ανέρχεται στο ποσό των 7.500,00 ευρώ ετησίως, χω-
ρίς να προκαλείται υπέρβαση των ορίων που θέτει το Με-
σοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 
Το κόστος θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώ-
σεις του προϋπολογισμού του νοσοκομείου και αφορά 
σε πάγιες λειτουργικές δαπάνες ΚΑΕ 0832, 0841, 0842.
Η εν λόγω ετήσια δαπάνη θα βαρύνει και τους επόμενους 
ετήσιους προϋπολογισμούς του Φορέα εντός των ορίων 
εκάστου οικονομικού έτους του ισχύοντος ΜΠΔΣ. Επι-
πρόσθετα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 123783/31-12-2012 (Β΄ 3485) 
που αφορά στον οργανισμό της οργανικής μονάδας 
έδρας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», του ενιαίου ΝΠΔΔ: Γενικό Νο-
σοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς - Ο Άγιος Δη-
μήτριος», όπως αυτή ισχύει με την υπό στοιχεία Υ4α/
οικ. 123895/31-12- 2012 όμοια (Β΄ 3515) και έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει με τις υπό στοιχεία Υ4α/61036/
08-10-2014 (Β΄ 2781), A3α/89369/14/24-12-2015
(Β΄ 2933), Γ2α/οικ.81580/01-11-2017 (Β΄3884), Γ2α/17306/
16-04-2018 (Β΄ 1458), Γ2α/οικ.69287/14-09-2018 (Β΄ 4418), 
Γ2α/οικ. 90570/22-11-2018 (Β΄5261), Γ2α/οικ.53367/
31-08-2020 (Β΄3674), Γ2α/οικ. 5758/26-01-2021 (Β΄287), 
Γ2α/74229/20/05-02-2021(Β΄456) και Γ2α/οικ.16560/
16-03-2021 (Β΄1060) αποφάσεις, τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 1
Το άρθρο 4 «ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ» αντικαθίσταται ως 

εξής:

«Άρθρο 4
ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ

Η συνολική δύναμη του Νοσοκομείου ορίζεται σε δια-
κόσιες ογδόντα τρεις (283) οργανικές κλίνες».

Άρθρο 2
Στην περ. Β. «ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ» της παρ. 1 του 

άρθρου 6 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» αυξάνε-
ται η δυναμικότητα κλινών κατά τρεις (3) κλίνες και ως 
εκ τούτου αναδιαμορφώνεται η δυναμικότητα κλινών 
των Διατομεακών Τμημάτων ως εξής: «Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ με δυναμικότητα δεκατριών (13) κλινών».

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο 
άρθρο παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρώτρια Υπουργός
Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   

Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

 Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.3078 (2)
Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των 

γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού Παρο-

χών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ελεγκτή ιατρό. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020 

«Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέ-
τρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλι-
ση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 
διοίκησης" (Α’ 68) και άλλες διατάξεις» (A’ 83).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4876/2021 «Ρυθμί-
σεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» (A’ 251).

3. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

4. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 38).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

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

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

8. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργη-
ση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

9. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/01-11-2018 κοινή 
υπουργική απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οι-
κονομικών και Υγείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄2315) 
κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος 
Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργα-
νισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”» (Β΄4898).
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10. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/οικ.66900/26-10-2021 από-
φαση Υπουργού Υγείας, «Παράταση της μη υποχρέωσης 
θεώρησης των γνωματεύσεων του Ενιαίου Κανονισμού 
Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ελεγκτή ιατρό» 
(Β΄5099).

11. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.1472/11-01-2022 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία 
με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού τ.έ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ούτε του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύ-
σεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον 
Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ - υπό στοιχεία 
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β’ 4898), έως την 31η Μαρτίου 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2022

Ο Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ   
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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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