
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Δημόσιας Τρά-
πεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ) στο 
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ» (ΠΑΓΝΗ).

2 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Εφαρμο-
γής (Μεταμόσχευσης) Αυτόλογων Αρχέγονων Αι-
μοποιητικών Κυττάρων της κλινικής Αιματολογί-
ας και Ογκολογίας Παίδων του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

3 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Εφαρ-
μογής Αυτόλογων και Αλλογενών Αρχέγονων Αι-
μοποιητικών Κυττάρων του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ» (Για την οργανική μονάδα της έδρας).

4  Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Μονάδες Εφαρ-
μογής Αυτόλογων και Αλλογενών Αρχέγονων 
Αιμοποιητικών Κυττάρων των: Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», 
Γ.Π.Ν.Α «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-
ΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ-
ΚΗ (για την οργανική μονάδα έδρας αυτού).

5 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ4α/
οικ. 122831/2011 «Συνεργασία του Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ 
με το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινω-
φελούς χαρακτήρα Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό 
Κέντρο (Ω.Κ.Κ)» υπουργικής απόφασης (Β’ 2659), 
με την έναρξη συνεργασίας των εν λόγω φορέων 
στον τομέα της μεταμόσχευσης πνεύμονα».

6 Επιβολή πολλαπλών τελών στον ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ 
του Βασιλείου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ2γ/οικ. 2262 (1)
   Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Δημόσιας Τρά-
πεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ) στο 
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ» (ΠΑΓΝΗ). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 52 και 55 του ν. 3984/2011 «Δωρεά και με-

ταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/150).

2. Το άρθρο 27 παράγραφος 2 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνη-
σης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’/29).

3. Την υπ’ αριθμ. 54713/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 
(ΦΕΚ Β’/3105).

4. Την υπ’ αριθμ. Α3γ/οικ.18092/09.03.2017 υπουρ-
γική απόφαση «Όροι Και Προϋποθέσεις Λειτουργίας 
Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ)» (ΦΕΚ 
Β’/1005).

5. Την υπ’ αριθμ. Α3(γ)/ΓΠ/53807/2016 υπουργκή από-
φαση με θέμα: «Χορήγηση άδειας λειτουργίας Δημόσιας 
Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ) στην 
Αιματολογική Κλινική της οργανικής μονάδας της έδρας 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑ.ΓΝ.Η. του ΠΑ.ΓΝ.Η - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (ΦΕΚ 
3014/Β’/21-09-2016) με ΑΔΑ: 71Φ4465ΦΥΟ-Ζ1Ι.

6. Την υπ’ αριθμ. αριθμ. Υ4α/ΟΙΚ 39173 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Ηρακλείου» (ΦΕΚ Β’/1251), όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’/121).

8. Το άρθρο 16 του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α’/148) «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 26/2008 (ΦΕΚ Α’/51) «Εναρμόνιση της Ελληνι-
κής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 
για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για 
τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, 
τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώ-
πινων ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συ-
ναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) 
και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» καθώς και των 
παραρτημάτων του ως άνω διατάγματος (πλην των δι-
ατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 καθώς 
και όσων διατάξεων αφορούν σε Οργανισμούς που 
είναι υπεύθυνοι για την ανθρώπινη εφαρμογή ιστών 
και κυττάρων), όπως αυτό ισχύει μετά την έκδοση του 
π.δ. 129/2016 (ΦΕΚ Α’/229).

10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
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με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’/98), όπως 
ισχύει σήμερα.

11. Το π.δ. 6/2001 (ΦΕΚ Α’/3) «Κανονισμός Λειτουργίας 
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων».

12. Το υπ’ αριθμ. 16242/30.8.2019 έγγραφο από τη Δι-
οίκηση της 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ προς την υπηρεσία μας, με 
το οποίο διαβιβάστηκε πλήρης φάκελος με τα απαραίτη-
τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας 
Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρή-
της (ΟπΑ), στο ΠΑΓΝΗ και ειδικότερα στην Αιματολογική 
κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί στο πλαίσιο του 
Α’ Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας αυτού.

13. Το υπ’ αριθμ. Γ2(γ)/ΓΠ 62742/2019 έγγραφο της 
υπηρεσίας μας προς τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύ-
σεων (ΕΟΜ) με το οποίο ζητήθηκε από τον Φορέα να 
προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών και της τήρη-
σης των απαιτούμενων νόμιμων προϋποθέσεων, για την 
ανανέωση της άδειας λειτουργίας ως Τράπεζας Ομφαλο-
πλακουντιακού Αίματος της Αιματολογικής Κλινικής του 
εν λόγω Νοσοκομείου και εν συνέχεια στη διατύπωση 
της πρότασής του.

14. Το υπ’ αριθμ. 6060/3.12.2019 έγγραφο του ΕΟΜ με 
το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας το ακριβές 
απόσπασμα πρακτικών της από 15.11.2019 συνεδρίασης 
του Δ.Σ. του Φορέα (θέμα 8ο), με τη θετική εισήγηση 
αυτού για τη λειτουργία Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλο-
πλακουντιακού Αίματος της Αιματολογικής Κλινικής του 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙ-
ΟΥ» (ΠΑΓΝΗ).

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Β2α/οικ.ΓΠ 1255/9.1.1920 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από 
την οποία προκύπτει η μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και του 
προϋπολογισμού του ΠΑΓΝΗ, αποφασίζουμε:

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Δημόσιας Τράπε-
ζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος με δραστηριότητες 
τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη 
διάθεση/διανομή Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων 
Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος στην Αιματολογική Κλι-
νική του Α’ Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσί-
ας του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» (ΠΑΓΝΗ), για τρία (3) έτη, με επιστημονικά 
υπεύθυνη τη Διευθύντρια της Κλινικής - Καθηγήτρια Αι-
ματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης 
κα. Ελένη Παπαδάκη.

Η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, 
υποχρεούται:

α. Να μην προβαίνει σε καμία ουσιαστική μεταβολή 
του τύπου των κυττάρων, των δραστηριοτήτων της και 
της Διευθύντριας αυτής, χωρίς προηγούμενη κατάθεση 
αιτήματος για συμπλήρωση ή τροποποίηση της χορη-
γηθείσας άδειας.

β. Να χρησιμοποιεί προς ενημέρωση των γονέων που 
επιθυμούν να φυλάξουν το ΟπΑ του κυοφορούμενου 

τέκνου τους, το ειδικό Έντυπο Ενημέρωσης Γονέων για 
Κατάθεση ή Δωρεά Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος 
(ΟπΑ) και τη Δήλωση Συναίνεσης Γονέων Κυοφορούμε-
νου Τέκνου για την Αφαίρεση Ομφαλοπλακουντιακού 
Αίματος (ΟπΑ) (άρ. 48 ν. 3984/2011), όπως αυτά έχουν 
εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ2γ/85622/19 (2)
    Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Εφαρ-

μογής (Μεταμόσχευσης) Αυτόλογων Αρχέγονων 

Αιμοποιητικών Κυττάρων της κλινικής Αιματολο-

γίας και Ογκολογίας Παίδων του Πανεπιστημια-

κού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη  :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 57, 64 και 65 του ν. 3984/

2011 (ΦΕΚ Α’/150), όπως ισχύουν.
2. Την υπ’ αριθμ. Γ2γ/οικ.8451/2019 υπουργική από-

φαση «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Μονάδων 
Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποίητικών Κυττάρων» (ΦΕΚ 
Β’/384).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 39173/2012 κοινή υπουργική 
απόφαση «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Ηρακλείου» (ΦΕΚ Β’/1251), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’/121).

5. Την υπ’ αριθμ. 54713/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 
(ΦΕΚ Β’/3105).

6. Το άρθρο 16 του π.δ. 121/2017 (Α’/148) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 26/2008 (ΦΕΚ 51/Α’) «Εναρμόνιση της Ελληνι-
κής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 
για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για 
τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, 
τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώ-
πινων ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συ-
ναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) 
και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» καθώς και των 
παραρτημάτων του ως άνω διατάγματος (πλην των δι-
ατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 καθώς 
και όσων διατάξεων αφορούν σε Οργανισμούς που 
είναι υπεύθυνοι για την ανθρώπινη εφαρμογή ιστών 
και κυττάρων), όπως αυτό ισχύει μετά την έκδοση του 
π.δ. 129/2016 (ΦΕΚ 229/Α’).
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8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’/98), όπως 
ισχύει.

9. Το π.δ. 6/2001 «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού 
Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων» (ΦΕΚ Α’/3).

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12818/25.06.2019 έγγραφο 
της 7ης Υ.ΠΕ., με το οποίο διαβιβάστηκε σχετικό αίτημα 
ΠΑΝ. Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με θέμα «Κατάθεση αιτήματος για 
την αδειοδότηση λειτουργίας της Μονάδας Εφαρμογής 
(Μεταμόσχευσης) Αυτόλογων Αρχέγονων Αιμοποιητι-
κών Κυττάρων της κλινικής Αιματολογίας και Ογκολογίας 
Παίδων του ΠΑΝ. Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και στο οποίο αίτημα, 
η διοίκηση της Υ.ΠΕ. διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της.

11. Τα πρωτόκολλα συνεργασίας (χρονικής διάρκειας 5 
ετών) μεταξύ της υπό αδειοδότηση Μονάδας και: α) Ερευ-
νητικό Αιματολογικό Εργαστήριο της Α’ΠΠ Κλινικής και 
Ειδικής Νοσολογίας του ΕΚΠΑ, β) Τμήμα Ανοσολογίας -
Ιστοσυμβατότητας - Ειδικό Κέντρο και Κέντρο Αναφο-
ράς για Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες - Παιδιατρική 
Ανοσολογία του Γ.Ν. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και γ) Εργα-
στήριο Υγειοφυσικής, Ραδιοβιολογίας και Κυταρρογενε-
τικής του Εθνικού Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ2γ/50509/2019 έγγραφο της 
Υπηρεσίας μας προς τον ΕΟΜ.

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6060/3.12.2019 έγγραφο του 
ΕΟΜ, με το οποίο διαβιβάστηκε απόσπασμα πρακτικών 
της από 15.11.2019 συνεδρίασης του ΔΣ αυτού(θέμα 
7.Β), με τη θετική του πρόταση για τη χορήγηση 3ετούς 
άδειας λειτουργίας της Μονάδας Εφαρμογής (Μεταμό-
σχευσης) Αυτόλογων Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττά-
ρων της κλινικής Αιματολογίας και Ογκολογίας Παίδων 
του ΠΑΝ. Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Β2α/οικ.1252/2020 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία 
προκύπτει η μη πρόκληση επιπλέον δαπάνης σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού 
του φορέα.

15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της εν λόγω 
υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας για τρία (3) έτη στη Μο-
νάδα Εφαρμογής (Μεταμόσχευσης) Αυτόλογων Αρχέγο-
νων Αιμοποιητικών Κυττάρων της κλινικής Αιματολογίας 
και Ογκολογίας Παίδων του ΠΑΝ. Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» του Β’ 
Παθολογικού τομέα αυτού, η οποία πληροί τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που καθορίζουν οι διατάξεις της
υπ’ αριθμ. Γ2γ/οικ.8451/2019 υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ Β’/384) με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις λειτουρ-
γίας Μονάδων Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητικών 
Κυττάρων».

Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μονάδας ορίζεται ο  Ν. 
Κατζηλάκης, Διευθυντής ΕΣΥ Παιδιατρικής της Κλινικής 
Αιματολογίας και Ογκολογίας Παίδων του Νοσοκομείου. 
Ο επιστημονικά υπεύθυνος, σε κάθε περίπτωση μετα-
βολής των όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης της 

Μονάδας, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους αρμόδιους 
φορείς και να υποβάλλει εκ νέου αίτημα αξιολόγησης 
αυτής.

Η παραπάνω άδεια ανακαλείται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση 
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι η Μονάδα Εφαρμογής δεν τηρεί τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ2γ/οικ. 2286 (3)
    Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Εφαρ-

μογής Αυτόλογων και Αλλογενών Αρχέγονων Αι-

μοποιητικών Κυττάρων του Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙ-

ΚΟΛΑΟΥ" (Για την οργανική μονάδα της έδρας). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 57, 64 και 65 του ν. 3984/

2011 (ΦΕΚ Α’/150), όπως αυτά ισχύουν.
2. Την υπ’ αριθμ. Γ2γ/οικ.8451/2019 υπουργική από-

φαση (ΦΕΚ Β’/384) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 
Μονάδων Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυτ-
τάρων».

3. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 123770 απόφαση «Οργανι-
σμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπα-
νικολάου» (ΦΕΚ Β’/3485), όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. Γ2γ/34445/2019 υπουργική απόφα-
ση με θέμα «Παράταση ισχύος αδειών λειτουργίας ως 
Μονάδων Εφαρμογής Κυττάρων Μυελού των Οστών 
στα νοσοκομεία: οργανική μονάδα έδρας Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΣΜΟΣ» του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥ-
ΚΛΙΝΙΚΗ», Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και Γ.Ν.Π. ΑΘΗΝΩΝ 
«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (ΦΕΚ Β’/3342).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α’).

6. Την υπ’ αριθμ. 54713/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 
(ΦΕΚ 3105/Β’).

7. Το άρθρο 16 του π.δ. 121/2017 (Α’/148) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 26/2008 (ΦΕΚ 51/Α’) «Εναρμόνιση της Ελληνι-
κής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 
για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για 
τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, 
τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώ-
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πινων ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συ-
ναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) 
και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» καθώς και των 
παραρτημάτων του ως άνω διατάγματος (πλην των δι-
ατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 καθώς 
και όσων διατάξεων αφορούν σε Οργανισμούς που 
είναι υπεύθυνοι για την ανθρώπινη εφαρμογή ιστών 
και κυττάρων), όπως αυτό ισχύει μετά την έκδοση του 
π.δ. 129/2016 (ΦΕΚ 229/Α’).

9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’/98’), όπως 
ισχύει σήμερα.

10. Το π.δ. 6/2001 (ΦΕΚ 3/Α’) «Κανονισμός Λειτουργίας 
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων».

11. Το σχετικό φάκελο αιτήματος του Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑ-
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" με θέμα «Χορήγηση άδειας λειτουργίας 
Μονάδας Εφαρμογής Αλλογενών και Αυτόλογων Αρχέ-
γονων Αιμοποιητικών Κυττάρων» που κατατέθηκε στην 
υπηρεσία μας από την 3η Υ.ΠΕ.

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ2γ/50509/18.7.2019 έγγραφο 
της Υπηρεσίας μας προς τον ΕΟΜ με το οποίο διαβι-
βάστηκε το αίτημα του εν λόγω Νοσοκομείου για χο-
ρήγηση / ανανέωση άδειας λειτουργίας της Μονάδας 
Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων.

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6060/3.12.2019 έγγραφο του 
ΕΟΜ, με το οποίο διαβιβάστηκε απόσπασμα πρακτικού 
της από 15.11.2019 συνεδρίασης του ΔΣ του Φορέα, με 
τη θετική του πρόταση για τη χορήγηση άδειας λειτουρ-
γίας της Μονάδας Εφαρμογής Αυτόλογων και Αλλογενών 
Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων του Αιματολογικού 
τμήματος- Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών 
Παιδιών και Ενηλίκων του Α’ Παθολογικού Τομέα του 
Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (οργανική μονάδα της έδρας).

14. Τις απαραίτητες Βεβαιώσεις Συνεργασίας της Μο-
νάδας με άλλα τμήματα Νοσοκομείων της χώρας.

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Β2α/οικ.ΓΠ 1254/9.1.2020 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από 
την οποία προκύπτει η μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των εν λόγω 
υπουργικών αποφάσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και του 
προϋπολογισμού του Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, απο-
φασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας για τρία (3) έτη στη Μο-
νάδα Εφαρμογής Αυτόλογων και Αλλογενών Αρχέγονων 
Αιμοποιητικών Κυττάρων του Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ" (οργανική μονάδα της έδρας), η οποία πληροί τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζουν οι διατάξεις 
της υπ’ αριθμ. Γ2γ/οικ.8451/2019 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ Β’/384) με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις λειτουρ-
γίας Μονάδων Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητικών 
Κυττάρων».

Η ανωτέρω Μονάδα Εφαρμογής θα υπάγεται στο Αι-
ματολογικό τμήμα- Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού 
των Οστών Παιδιών και Ενηλίκων του Α’ Παθολογικού 
Τομέα του εν λόγω Νοσοκομείου, με Επιστημονικά Υπεύ-

θυνο την Συντονιστή Διευθυντή ιατρό ειδικότητας Αι-
ματολογίας, Αχιλλέα Αναγνωστόπουλο. Ο επιστημονικά 
υπεύθυνος, σε κάθε περίπτωση μεταβολής των όρων και 
προϋποθέσεων αδειοδότησης της Μονάδας, οφείλει να 
ενημερώσει άμεσα τους αρμόδιους φορείς και να υπο-
βάλλει εκ νέου αίτημα αξιολόγησης αυτής.

Η παραπάνω άδεια ανακαλείται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση 
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι η Μονάδα Εφαρμογής δεν τηρεί τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ2γ/ 43266/19 (4)
     Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Μονάδες Εφαρ-

μογής Αυτόλογων και Αλλογενών Αρχέγονων 

Αιμοποιητικών Κυττάρων των: Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», 

Γ.Π.Ν.Α «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-

ΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙ-

ΝΙΚΗ (για την οργανική μονάδα έδρας αυτού) .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
 1. Tις διατάξεις των άρθρων 57, 64 και 65 του ν. 3984/

2011 (ΦΕΚ Α’/150), όπως αυτά ισχύουν.
2. Την υπ’ αριθμ. Γ2γ/οικ.8451/2019 υπουργική από-

φαση (ΦΕΚ Β’/384) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 
Μονάδων Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυτ-
τάρων».

3. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.25208/2013 κοινή υπουργική 
απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθη-
νών ΛΑΪΚΟ (ΦΕΚ Β’/698), όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.123764/2012 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου 
Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», (ΦΕΚ Β’/3485), όπως 
ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.123762/2012 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου 
Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (ΦΕΚ Β’/3485), όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. Γ2γ/34445/2019 υπουργική απόφα-
ση με θέμα «Παράταση ισχύος αδειών λειτουργίας ως 
Μονάδων Εφαρμογής Κυττάρων Μυελού των Οστών 
στα νοσοκομεία: οργανική μονάδα έδρας Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΣΜΟΣ» του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥ-
ΚΛΙΝΙΚΗ», Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και Γ.Ν.Π. ΑΘΗΝΩΝ 
«ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (ΦΕΚ Β’/3342).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α’).
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8. Την υπ’ αριθμ. 54713/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 
(ΦΕΚ 3105/Β’).

9. Το άρθρο 16 του π.δ. 121/2017 (Α’/148) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

10. Το π.δ. 26/2008 (ΦΕΚ 51/Α’) «Εναρμόνιση της Ελ-
ληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και 
ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την 
επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη δια-
νομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) 
και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 
38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» κα-
θώς και των παραρτημάτων του ως άνω διατάγματος 
(πλην των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρ-
θρου 9 καθώς και όσων διατάξεων αφορούν σε Οργανι-
σμούς που είναι υπεύθυνοι για την ανθρώπινη εφαρμογή 
ιστών και κυττάρων), όπως αυτό ισχύει μετά την έκδοση 
του π.δ. 129/2016 (ΦΕΚ 229/Α’).

11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’/98), όπως 
ισχύει σήμερα.

12. Το π.δ. 6/2001 (ΦΕΚ 3/Α’) «Κανονισμός Λειτουργίας 
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων».

13. Τους σχετικούς φακέλους αιτημάτων των προ-
αναφερόμενων Νοσοκομείων αναφορικά με το θέμα: 
«Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Μονάδες Εφαρμογής 
Αυτόλογων και Αλλογενών Αρχέγονων Αιμοποιητικών 
Κυττάρων», που κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας μέσω 
των οικείων ΔΥΠΕ.

14. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ: Γ2γ/57623/19.8.2019, Γ2γ/οικ. 
46278/18.06.2019 και Γ2γ/48964/2.8.2019 έγγραφα της 
Υπηρεσίας μας προς τον ΕΟΜ, με τα οποία ζητήθηκε από 
το φορέα αρμοδίως, η διατύπωση της πρότασης του επί 
των εν λόγω αιτημάτων.

15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6060/3.12.2019 έγγραφο του 
ΕΟΜ, με το οποίο διαβιβάστηκε απόσπασμα πρακτικού 
της από 15.11.2019 συνεδρίασης του ΔΣ του Φορέα, με 
τη θετική του πρόταση για τη χορήγηση άδειας λειτουρ-
γίας στις κάτωθι Μονάδες:

• -ΘΕΜΑ 7.Δ. Μονάδα Εφαρμογής (Μεταμόσχευσης) 
Αυτόλογων και Αλλογενών Αρχέγονων Αιμοποιητικών 
Κυττάρων της Πανεπιστημιακής Αιματολογικής Κλινικής 
του παθολογικού τομέα του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»,

• -ΘΕΜΑ 7.Ε. Μονάδα Εφαρμογής (Μεταμόσχευσης) 
Αυτόλογων και Αλλογενών Αρχέγονων Αιμοποιητικών 
Κυττάρων της αυτόνομης Μονάδας Μεταμόσχευσης 
Μυελού Οστών(ΜΜΜΟ) του α’ Παθολογικού Τομέα του 
Γ.Π.Ν.Α «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»,

• -ΘΕΜΑ 7.Γ. Μονάδα Εφαρμογής (Μεταμόσχευσης) 
Αυτόλογων και Αλλογενών Αρχέγονων Αιμοποιητικών 
Κυττάρων του τμήματος Αιματολογικό-Λεμφωμάτων του 
ΕΣΥ, του α’ Παθολογικού Τομέα του Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-
ΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (για 
την οργανική μονάδα έδρας αυτού).

16. Τις απαραίτητες Βεβαιώσεις Συνεργασίας των 
Μονάδων με άλλα τμήματα Νοσοκομείων της χώρας ή 
ιδιωτικών εργαστηρίων κ.λπ.

17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Β2α/οικ 1251/9.1.2020 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία 
προκύπτει η μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού.

18. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των εν λόγω 
υπουργικών αποφάσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και των 
προϋπολογισμών των αναφερόμενων ΝΠΔΔ, αποφα-
σίζουμε:

Α. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας για τρία (3) έτη στη 
Μονάδα Εφαρμογής Αυτόλογων και Αλλογενών Αρχέγο-
νων Αιμοποιητικών Κυττάρων της Πανεπιστημιακής Αι-
ματολογικής Κλινικής, του παθολογικού τομέα του Γ.Ν.Α. 
«ΛΑΪΚΟ», με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Αιματολογίας Αγγελοπούλου Μαρία.

Β. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας για τρία (3) έτη στη 
Μονάδα Εφαρμογής Αυτόλογων και Αλλογενών Αρχέγο-
νων Αιμοποιητικών Κυττάρων της αυτόνομης Μονάδας 
Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών (ΜΜΜΟ), του α’ Παθο-
λογικού Τομέα του Γ.Π.Ν.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», με Επιστη-
μονικά Υπεύθυνη την Διευθύντρια ΕΣΥ ειδικότητας Παι-
διατρικής και Αιματολογίας Βασιλική Κίτρα - Ρούσσου.

Γ. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας για τρία (3) έτη στη 
Μονάδα Εφαρμογής Αυτόλογων και Αλλογενών Αρχέ-
γονων Αιμοποιητικών Κυττάρων του τμήματος Αιματο-
λογικό-Λεμφωμάτων του ΕΣΥ, του α’ Παθολογικού Τομέα 
του Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- 
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (για την οργανική μονάδα έδρας αυτού), 
με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Διευθυντή ΕΣΥ, ειδικό-
τητας Αιματολογίας Δημήτριο Καρακάση.

Όλες οι ανωτέρω αδειοδοτούμενες Μονάδες, πληρούν 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζουν οι δι-
ατάξεις της υπ’ αριθμ. Γ2γ/οικ.8451/2019 υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ Β’/384) με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις 
λειτουργίας Μονάδων Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποι-
ητικών Κυττάρων».

Οι αναφερόμενοι επιστημονικά υπεύθυνοι, σε κάθε 
περίπτωση μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων 
αδειοδότησης των Μονάδων, οφείλουν να ενημερώσουν 
άμεσα τους αρμόδιους φορείς και να υποβάλλουν εκ 
νέου αίτημα αξιολόγησης αυτών.

Οι παραπάνω άδειες ανακαλούνται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση 
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εφόσον δι-
απιστωθεί ότι οι Μονάδες Εφαρμογής δεν τηρούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
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Αριθμ. Γ2γ/77297/19 (5)
    Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
Υ4α/οικ. 122831/2011 «Συνεργασία του Π.Γ.Ν. ΑΤ-
ΤΙΚΟΝ με το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 
κοινωφελούς χαρακτήρα Ωνάσειο Καρδιοχειρουρ-
γικό Κέντρο (Ω.Κ.Κ.)» υπουργικής απόφασης (Β’ 
2659), με την έναρξη συνεργασίας των εν λόγω φο-
ρέων στον τομέα της μεταμόσχευσης πνεύμονα». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 27 παρ. 2 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» (Α’ 29).

2. Των άρθρων 32 και 33 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IB’ «Συνερ-
γασία Νοσοκομείων ΕΣΥ με ΝΠΙΔ Κοινωφελούς μη Κερ-
δοσκοπικού Χαρακτήρα» του ν. 3370/05 (Α’ 174) «Οργά-
νωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 
και λοιπές διατάξεις».

3. Του άρθρου 16 του π.δ. 21/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύουν.

4. Της υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/36538/2012 υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λει-
τουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων συμπαγών 
οργάνων και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης 
άδειας λειτουργίας αυτών» (Β’ 1262).

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

6. Της υπ’ αριθμ. 54713/2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 
(Β’ 3105).

7. Της υπ’ αριθμ. Γ2γ/ΓΠ.23103/19 υπουργικής απόφα-
σης «Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Μεταμό-
σχευσης Πνευμόνων του ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙ-
ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ω.Κ.Κ.)» (Β’ 2391).

8. Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ39169/2012 «Οργανισμός του 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ» κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1250), 
όπως ισχύουν.

Β) Τα Αποσπάσματα Πρακτικών της 600ης Συνεδρί-
ασης/7.5.2019 και 601ης Συνεδρίασης/21.5.2019 του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ω.Κ.Κ.

Γ) Το Απόσπασμα Πρακτικών της 15ης τακτικής Συνε-
δρίασης /1.7.2019 (θέμα 51°) του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ.

Δ) Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΝΠΙΔ 
Ω.Κ.Κ και του ΝΠΔΔ Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ που υπογράφηκε στις 
19/5/2019 από τους εκπροσώπους αυτών Δημήτρη Νιά-
κα και Κων/νο Δραγώνα αντίστοιχα, το οποίο αποτελεί 
τη βάση για την έκδοση της παρούσας.

Ε) Την υπ’ αριθμ. Β2α/ΓΠοικ85242/2019 εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, από την οποία προ-
κύπτει η μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. Οι δαπάνες ιατρονοσηλευτικής υπο-
στήριξης του προγράμματος θα καλύπτονται από τους 
προϋπολογισμούς του κάθε συνεργαζόμενου φορέα. Σε 
ότι αφορά τις δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού και 

τις δαπάνες λειτουργικής διασύνδεσης των δύο συστη-
μάτων πληροφορικής, το ΩΚΚ θα μεριμνήσει για αυτή, 
αφού το ΑΤΤΙΚΟΝ έχει υποστηρίξει την σχετική εξαγωγή 
των δεδομένων των ασθενών από το δικό του σύστημα.

ΣΤ) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η δαπάνη δε που 
οσάκις θα προκαλείται και θα αφορά στην ιατρονοση-
λευτική υποστήριξη του προγράμματος, στην εκπαίδευ-
ση του προσωπικού και στη λειτουργική διασύνδεση 
των συστημάτων πληροφορικής, δεν είναι δυνατόν να 
υπολογιστεί επακριβώς, θα καλύπτεται από τους προϋ-
πολογισμούς του κάθε συνεργαζόμενου φορέα και θα 
αντιμετωπίζεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
προϋπολογισμού αυτών, αποφασίζουμε:

«Τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπ’ αριθμ. Υ4α/
οικ. 122831/2011 «Συνεργασία του Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ με το 
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χα-
ρακτήρα Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (Ω.Κ.Κ)» 
υπουργική απόφαση (Β’ 2659), ως κατωτέρω:

Οι δραστηριότητες του τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας 
στις οποίες εκτείνεται η εν λόγω συνεργασία, επεκτείνονται 
με τη θεσμοθέτηση διαδικασίας συνεργασίας μεταξύ Ω.Κ.Κ. 
και Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ στο πεδίο μεταμοσχεύσεων πνεύμονα, 
για την επίτευξη κάλυψης των αναγκών και την κατάρτιση 
ενιαίας ροής ασθενών, με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση 
όλων των διαθέσιμων υποδομών, στο πλαίσιο λειτουργίας 
του προγράμματος μεταμοσχεύσεων πνεύμονα.

Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουν οι φορείς να παρέ-
χουν στους ασθενείς του προγράμματος είναι:

Σε ό,τι αφορά το Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ: η προ-μεταμοσχευτική 
αξιολόγηση και η μετα-μεταμοσχευτική παρακολούθηση 
(μετά από 6 μήνες ανάλογα και με την μεταχειρουργική 
πορεία του ασθενούς), σε συνεργασία με το Ω.Κ.Κ.

Σε ότι αφορά το Ω.Κ.Κ.: Η χειρουργική επέμβαση και 
η άμεση μετα-μεταμοσχευτική παρακολούθηση (μέχρι 
6 μήνες). Πιο αναλυτικά:

• Το Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ, αναλαμβάνει:
Α) Να παρέχει στο πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων πνευ-

μονολογική υποστήριξη και υποστήριξη νοσηλείας στην 
Μονάδα Εντατικής θεραπείας στους μεταμοσχευμένους 
ασθενείς μετά το πέρας της άμεσης, όπως αυτή ορίζεται 
ανωτέρω, μετα-μεταμοσχευτικής παρακολούθησης.

Β) Να υποστηρίξει την προ-μεταμοσχευτική αξιολόγη-
ση με τη διενέργεια σχετικών εξετάσεων και συντονισμό 
με το πρόγραμμα του Ω.Κ.Κ.

Γ) Να δημιουργήσει ένα τακτικό ιατρείο παρακολού-
θησης των ληπτών σε συνεργασία με το Ω.Κ.Κ.

Δ) Να μεριμνήσει μαζί με το Ω.Κ.Κ. για τη λειτουργική 
διασύνδεση των δύο συστημάτων πληροφορικής σε 
ό,τι αφορά τους μεταμοσχευμένους ασθενείς και τους 
ασθενείς στη λίστα μεταμόσχευσης.

• Το Ω.Κ.Κ., αναλαμβάνει:
Α) Να πραγματοποιεί όλα τα χειρουργεία που σχετίζο-

νται με τη μεταμόσχευση και τη μετα-μεταμοσχευτική 
πορεία του λήπτη.

Β) Να παρέχει χειρουργική και καρδιολογική υποστή-
ριξη στους λήπτες κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευσης.

Γ) Να παρέχει νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θε-
ραπείας σε λήπτες κατά τη διάρκεια της άμεσης μετα-
μεταμοσχευτικής περιόδου.
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Δ) Να εκπαιδεύει γιατρούς και άλλους επαγγελματίες 
υγείας που εργάζονται στον τομέα της μεταμόσχευσης, 
τόσο του Ω.Κ.Κ. όσο και του Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ, μετά από 
τη σχετική διαδικασία και εισήγηση του επιστημονικού 
υπευθύνου του προγράμματος.

Ε) Να διατηρεί τη λίστα των υπό μεταμόσχευση ασθε-
νών και τους σχετικούς φακέλους ασθενών.

Ζ) Να μεριμνήσει μαζί με το Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ για τη λει-
τουργική διασύνδεση των δύο συστημάτων πληροφο-
ρικής σε ό,τι αφορά τους μεταμοσχευμένους ασθενείς 
και τους ασθενείς στη λίστα μεταμόσχευσης.

Η ισχύς της παρούσας συνεργασίας διαρκεί για όσο 
χρονικό διάστημα υφίσταται το πρόγραμμα μεταμοσχεύ-
σεων πνευμόνων.

Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, με μέριμνα των Διοική-
σεων των δύο (2) συνεργαζόμενων φορέων, θα πρέπει 
να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο, τόσο στην ιστοσελίδα 
τους όσο και στο φυσικό τους χώρο.

Κατά τα λοιπά η τροποποιούμενη και συμπληρούμενη 
απόφαση συνεργασίας του Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ με το Ω.Κ.Κ. 
(Υ4α/οικ122831/2011), παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

(6)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ 

του Βασιλείου. 

   Με την 19GRYP083200000031-0/15-1-2020 καταλο-
γιστική πράξη του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης του 
Τελωνείου Οινόης, επιβάλλεται κατ’ άρθρα 152 και 155 
του ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον νυν αγνώστου δια-
μονής, γεννηθέντα την 13/10/1976 στη Βέροια, κάτοχο 
του με αριθμό ΑΜ-394765/18-2-14 ΔΑ.Τ., ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ 
του Βασιλείου και της Άννας, με Α.Φ.Μ. 076787853, ως 
προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνο: α) πολλα-
πλά τέλη για λαθρεμπορία καπνικών (άρθρο 155 του 
ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.»), ύψους χιλίων πεντακοσίων 
ευρώ (€ 1.500,00), τα οποία προσαυξάνονται με τέλη 
χαρτοσήμου και Ο.ΓΑ. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι 
ποσού τριάντα έξι ευρώ (€ 36,00) και β) τους αναλογού-
ντες στα επίδικα καπνικά προϊόντα φόρους, οι οποίοι 
ανέρχονται στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα ευρώ 
και πενήντα πέντε λεπτών (€ 440,55) δεδομένου ότι αυτά 
δεν κατασχέθηκαν, ήτοι εν συνόλω ποσό χιλίων εννια-
κοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών 
(€ 1.976,55).

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Οινόη, την 16/1/2020.

  Ο Προϊστάμενος

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02003260702200008*

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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