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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Αναγνώριση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιού 

και Εφήβου της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής 
Κλινικής του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων ως κατάλληλο κέ-
ντρο εκπαίδευσης ειδικευόμενων ιατρών για την 
ειδικότητα της Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου.

2 Αναγνώριση του Γ.Ν.A. «Η ΕΛΠΙΣ» ως κατάλληλου 
κέντρου εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών για 
την εξειδίκευση της Επεμβατικής Καρδιολογίας.

3 Άρση εξαίρεσης για το προσωπικό των Αποκε-
ντρωμένων Διοικήσεων από τη συμμετοχή του 
στους κύκλους κινητικότητας του Ενιαίου Συστή-
ματος Κινητικότητας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. 64139/21 (1)
Αναγνώριση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παι-
διού και Εφήβου της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρι-
κής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων ως κατάλλη-
λο κέντρο εκπαίδευσης ειδικευόμενων ιατρών 
για την ειδικότητα της Ψυχιατρικής Παιδιού και 
Εφήβου. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε-

ντρικού Συμβουλίου Υγείας»(Α’ 105),
β. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως 

του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και 
άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 258),

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

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

2. Την υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

3. Tο άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

4. Tο άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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).

5. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.64843/29-8-2018 
υπουργική απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών 
ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου 
άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β’ 4138).

6. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.27037/5-4-2019 
υπουργική απόφαση «Εκπαίδευση στην ιατρική ειδι-
κότητα της Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου» (Β’ 1356).

7. Το υπ’ αρ. 56450/24-9-2021 έγγραφο της Διοίκησης 
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονί-
ων Νήσων-Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας με τα συνημμένα 
σε αυτό έγγραφα.

8. Την υπ’ αρ. 13 απόφαση της υπό στοιχεία 295ης/
18-3-2022 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας 
(Κε.Σ.Υ.), η οποία διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία με το από 
7-6-2022 διαβιβαστικό έγγραφο.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 
40930/12-7-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υγείας, με βάση την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), απο-
φασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω υπό στοιχείο (8) σχετική από-
φαση του ΚΕ.Σ.Υ, με την οποία αναγνωρίζεται το Κέντρο 
Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου της Πανεπιστημια-
κής Ψυχιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων ως κα-
τάλληλο για την χορήγηση πλήρους χρόνου άσκησης 
σε ιατρούς για την ειδικότητα της Ψυχιατρικής Παιδιού 
και Εφήβου με την παρατήρηση ότι μέχρι την ανάπτυξη 
κλινών νοσηλείας οι ειδικευόμενοι θα πραγματοποιούν 
τους εννέα (9) μήνες άσκησης της ενδονοσοκομειακής 
νοσηλείας σε Νοσοκομείο που την παρέχει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2022 

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ   
Ι  

 Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. 58401/21 (2)
Αναγνώριση του Γ.Ν.A. «Η ΕΛΠΙΣ» ως κατάλληλου 
κέντρου εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών για 
την εξειδίκευση της Επεμβατικής Καρδιολογίας. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε-

ντρικού Συμβουλίου Υγείας»(Α’ 105),
β. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως 

του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και 
άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 258),

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

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

2. Την υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

3. Tο άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

4. Tο άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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).

5. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.64845/29-8-2018 
υπουργική απόφαση «Ονομασία, περιεχόμενο και προ-
ϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης 
από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» 
(Β’ 3958).

6. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ.49499/1-7-2019 
υπουργική απόφαση «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδί-
κευση της επεμβατικής καρδιολογίας» (Β’ 2857).

7. Το υπ’ αρ.  41833/23-9-2021 έγγραφο της Διοίκησης 
της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής με τα συνημ-
μένα σε αυτό έγγραφα.

8. Την υπ’ αρ. 5 απόφαση της υπό στοιχεία 296ης/
15-4-2022 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας 
(ΚΕ.Σ.Υ.), η οποία διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία με το από 
7-6-2022 διαβιβαστικό έγγραφο.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 40927/12-
7-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας, με βάση την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-

πτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω υπό στοιχείο (8) σχετική απόφα-
ση του ΚΕ.Σ.Υ, με την οποία αναγνωρίζεται το Καρδιολο-
γικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» ως κατάλληλο εκπαιδευ-
τικό κέντρο για την χορήγηση χρόνου άσκησης δύο (2) 
ετών σε ειδικευμένους ιατρούς για την εξειδίκευση της 
Επεμβατικής Καρδιολογίας καθότι πληρούνται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην υπό στοι-
χεία Γ5α/Γ.Π. οικ.49499/1-7-2019 υπουργική απόφαση 
«Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της Επεμβατικής 
Καρδιολογίας» (Β’ 2857). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2022

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ   
Ι

 Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1055/οικ.11913 (3)
Άρση εξαίρεσης για το προσωπικό των Αποκε-
ντρωμένων Διοικήσεων από τη συμμετοχή του 
στους κύκλους κινητικότητας του Ενιαίου Συστή-
ματος Κινητικότητας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4807/2021 «Θε-

σμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπι-
νο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες 
ρυθμίσεις» (Α’ 96),

β) του ν. 4440/2016 (Α’ 224) σχετικά με το Ενιαίο Σύ-
στημα Κινητικότητας,

γ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

δ) Tο άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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),

ε) 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),

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

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

η) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Αίρεται η εξαίρεση του προσωπικού που ανήκει 
οργανικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις από τις δια-
δικασίες συμμετοχής του στους κύκλους κινητικότητας 
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που διενεργούνται με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας 
(ν. 4440/2016, A’ 224) που είχε προβλεφθεί με την παρ. 1 
του άρθρου 27 του ν. 4807/2021 (Α’ 96).

2. Η άρση της εξαίρεσης της παρ. 1 ισχύει για κάθε 
κύκλο κινητικότητας που θα εκκινήσει μετά τη δημοσί-
ευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ     
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*02039452607220004*

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,


