
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ3β/Γ.Π.79450/ 
15-09-2014 υπουργικής απόφασης «Επιστημο-
νική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμο-
κάθαρσης με την επωνυμία ‘’MEDIFIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.’’ και δ.τ. 
‘’ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΛΙΟΥ’’, που εδρεύει στο 
Δήμο Περιστεριού με το Γενικό Νοσοκομείο Αθη-
νών ‘’Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ’’» (Β΄ 2515).

2 Τροποποίηση  - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949/3.12.2010 υπουργικής από-
φασης «Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικα-
σία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών 
λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μη-
χανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτι-
νοβολιών» (Β’  1918), όπως έχει τροποποιηθεί με 
τις υπό στοιχεία ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.40456/24-4-2012 
(Β’  1336), Γ.Π./οικ.92211/4.10.2013 (Β’  2494), Δ1 
(δ)/Γ.Π.οικ.22104/14.3.2018 (Β’ 950), Δ1(δ)/Γ.Π.οικ. 
86851/12.11.2018 (Β’  5132), Δ1 (δ)/Γ.Π. οικ. 5684 
(Β’ 287), Δ1 (δ)/Γ.Π.οικ.5684/27.01.2021 (Β’  287) 
και Δ1δ/Γ.Π.οικ. 4218/27.01.2022 (Β’ 306) υπουρ-
γικές αποφάσεις.

3 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Γ2γ/οικ. 8451/1.2.2019 υπουργικής απόφασης 
«Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Μονάδων 
Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττά-
ρων»  (Β’ 384).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ1β/Γ.Π./3196 (1)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ3β/Γ.Π.79450/ 

15-09-2014 υπουργικής απόφασης «Επιστημο-

νική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκά-

θαρσης με την επωνυμία ‘’MEDIFIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑ-

ΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.’’ και δ.τ. 

‘’ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΛΙΟΥ’’, που εδρεύει 

στο Δήμο Περιστεριού με το Γενικό Νοσοκομείο 

Αθηνών ‘’Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ’’» (Β΄ 2515). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 31 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνι-

κού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 236).

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

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το άρθρο 5 του π.δ. 225/2000 «Καθορισμός κριτη-
ρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων προϋποθέσε-
ων, τεχνικών προδιαγραφών, απαραίτητου εξοπλισμού, 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού για την έγκριση 
σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων 
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Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινι-
κών» (Α’ 194).

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

6. Την υπό στοιχεία Υ3β/Γ.Π./οικ.79450/15-9-2014 
υπουργική απόφαση «Επιστημονική διασύνδεση 
της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επω-
νυμία “MEDIFIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟ-
ΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.” και δ.τ. “ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
ΙΛΙΟΥ” που εδρεύει στο Δήμο Περιστερίου με το 
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» (Β΄ 
2515), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Γ1β/Γ.Π./5732/14-02-2020 όμοια απόφαση «Τρο-
ποποίηση της υπ’  αρ. Υ3β/Γ.Π.79450/15-09-2014 
(Β’ 2515) υπουργικής απόφασης με θέμα ‘’Επιστημονι-
κή διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης 
με την επωνυμία ‘’MEDIFIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑ-
ΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.’’ και δ.τ. ‘’ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΗΡΙΟ ΙΛΙΟΥ’’, που εδρεύει στο Δήμο Περιστεριού με 
το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ‘’Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ’’, ως 
προς την επωνυμία της εταιρείας και το διακριτικό 
της τίτλο σε ‘’MEDIFIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ’’, με δ.τ. ‘’MEDIFIL ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑ-
ΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.’’» (Β’  566).

7. Την από 15/12/2022 αίτηση της εταιρείας με την 
επωνυμία «MEDIFIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟ-
ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

8. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Υ3β/
Γ.Π./ΟΙΚ.79450/15-9-2014 (Β΄ 2515) όπως τροποποιήθη-
κε με την υπό στοιχεία Γ1β/Γ.Π./5732/14-02-2020 (Β’ 566) 
απόφαση, λόγω αλλαγής επωνυμίας της εταιρείας.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ3β/
Γ.Π./ΟΙΚ.79450/15-9-2014 (Β΄ 2515) όπως τροποποιή-
θηκε με την υπό στοιχεία Γ1β/Γ.Π./5732/14-02-2020 
(Β’  566) απόφαση, λόγω αλλαγής επωνυμίας της 
εταιρείας, από «MEDIFIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ» και δ.τ. «MEDIFIL ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑ-
ΘΑΡΣΗΣ Μονοπροσωπη Α.Ε.» σε «MEDIFIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ» και δ.τ «MEDIFIL ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑ-
ΘΑΡΣΗΣ Α.Ε.».

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» κα-
λύπτει την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντι-
μετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ   

 Αριθμ. Δ1δ/ΓΠ.οικ. 5816 (2)
Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949/3.12.2010 υπουργικής από-

φασης «Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικα-

σία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών 

λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μη-

χανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτι-

νοβολιών» (Β’ 1918), όπως έχει τροποποιηθεί με 

τις υπό στοιχεία ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.40456/24-4-2012 

(Β’  1336), Γ.Π./οικ.92211/4.10.2013 (Β’  2494), 

Δ1 (δ)/Γ.Π.οικ.22104/14.3.2018 (Β’ 950), Δ1(δ)/

Γ.Π.οικ. 86851/12.11.2018 (Β’ 5132), Δ1 (δ)/Γ.Π. 

οικ. 5684 (Β’ 287), Δ1 (δ)/Γ.Π.οικ.5684/27.01.2021 

(Β’ 287) και Δ1δ/Γ.Π.οικ. 4218/27.01.2022 (Β’ 306) 

υπουργικές αποφάσεις. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 23 του ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης» (Α’ 129).

2. Το ν.δ. 181/1974 «Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών» (Α’ 347).

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

4. Το π.δ. 470/1983 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στους Νομάρχες» (Β’ 179).

5. Την υπό στοιχεία ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 154949/10-12-2010 
υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις, όργανα 
και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και 
αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία 
μηχανημάτων» ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτι-
νοβολιών» (Β’ 1918).

6. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, τεχνολογική Ανάπτυξη 
και καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

7. Το άρθρο 35 του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατη-
ρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 270).

8. Τα πρακτικά σχετικών συνεδριάσεων της Ειδικής Επι-
τροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.

9. Το πρακτικό της 324/022 συνεδρίασης της Ειδικής 
Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβο-
λιών.

10. To από 24/11/2022 διαβιβαστικό έγγραφο - επιστο-
λή της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζου-
σών Ακτινοβολιών προς το Γραφείο Υπουργού.

11. Την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και 
του περιβάλλοντος γενικότερα από ιοντίζουσες και μη 
ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

12. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ 5782/30-01-2023 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας ότι από το περιεχόμενο της πα-
ρούσης υπουργικής απόφασης, δεν προκαλείται πρό-
σθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και των 
εποπτευόμενων Φορέων του, δεδομένου ότι δίνεται η 
δυνατότητα για επιπλέον δωδεκάμηνη παράταση των 
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αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκα-
τάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και 
μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στο τέλος του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 154949/3-12-2010 

υπουργικής απόφασης (Β’ 1918) προστίθεται το ακόλουθο 
εδάφιο:

«Η εξάμηνη παράταση ισχύος της άδειας σκοπιμότη-
τας του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ανανεωθεί 
εφάπαξ, λόγω της τρέχουσας πανδημίας COVID-19, για 
επιπλέον δώδεκα μήνες, εφόσον ο ενδιαφερόμενος, πριν 
τη λήξη της, υποβάλει σχετική αιτιολογημένη αίτηση 
στην επιτροπή ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτι-
νοβολιών και η επιτροπή εγκρίνει τη σχετική αίτηση».

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2023

Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ   

Ι  

 Αριθμ. Γ2γ/οικ. 7924 (3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

Γ2γ/οικ. 8451/1.2.2019 υπουργικής απόφασης 

«Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Μονάδων 

Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττά-

ρων»  (Β’ 384). 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
Α) τις διατάξεις:
1. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Των άρθρων 24 και 57 του ν. 3984/2011 «Δωρεά και 
μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (Α’ 150).

3. Της παρ. 3 του άρθρου 230 του ν. 4610/2019 «Συ-
νέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία 
του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

4. Του π.δ. 26/2008 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νο-
μοθεσίας 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 δω-
ρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συ-
ντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή 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)» (Α’ 51), όπως τροπο-
ποιήθηκε με το π.δ. 129/2016 «Προσαρμογή στο εθνι-
κό δίκαιο της Οδηγίας ΕΕ 2015/565 της Επιτροπής της 

8ης Απριλίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 
2006/86/ΕΚ (ΕΕ L 93/9.4.2015, σ. 43 επ.) και της οδηγί-
ας EE 2015/566 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2015 
σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/23/ΕΚ (ΕΕ L 
93/9.4.2015, σ. 56 επ.), καθώς και τροποποίηση του π.δ 
26/2008 (Α’ 51)» (Α’ 229).

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

6. Του π.δ. 6/2001 «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνι-
κού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων» (Α’ 3).

7. Του άρθρου 16 του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

8. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’  98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Της υπό στοιχεία Υ 32/9.9.2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

10. Της υπό στοιχεία Α1α/οικ.59426/2019 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας 
«Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (ΥΟΔΔ /578).

11. Της υπό στοιχεία Γ2γ/οικ. 8451/2019 υπουργικής 
απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Μονά-
δων Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων» 
(Β’ 384).

Β) Την ανάγκη προσαρμογής των διατάξεων της υπό 
στοιχεία Γ2γ/οικ. 8451/2019 (Β’  384) υπουργικής από-
φασης στα νέα δεδομένα των διατάξεων της παρ. 3 του 
άρθρου 230 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπου προβλέφθηκε 
η δυνατότητα διενέργειας Αυτόλογων Μεταμοσχεύσεων 
Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και σε Ιδιωτικές 
Κλινικές, κατόπιν σχετικής άδειας.

Γ) Τα αποσπάσματα πρακτικών των από 24.05.2022 
(θέμα 12ο) και 15.11.2022 (θέμα 20ο) συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μετα-
μοσχεύσεων με τη θετική πρόταση του Οργανισμού για 
την τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2γ/οικ. 8451/2019 
(Β’ 384) υπουργικής απόφασης.

Δ) Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 74790/28.12.2022 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία 
δεν προκύπτει η πρόκληση επιπλέον δαπάνης σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία Γ2γ/οικ. 8451/1.2.2019 υπουργική 
απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Μονά-
δων Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων»  
(Β’ 384) και ειδικότερα το ΜΕΡΟΣ Β: «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫ-
ΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΜΕ-
ΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ) ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙ-
ΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ» τροποποιείται, συμπληρώνεται και 
ισχύει κατά άρθρο, όπως παρακάτω:

1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7 τροποποιείται, 
συμπληρώνεται και αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Η Μονάδα Εφαρμογής πρέπει να λειτουργεί σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο Νοσηλευτικού Ιδρύματος ΝΠΔΔ 
ή ΝΠΙΔ κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα ως ανεξάρτητη Μονάδα ή εντός των πλαισίων Αι-
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ματολογικού Τμήματος ΕΣΥ του Παθολογικού Τομέα ή 
Πανεπιστημιακής Αιματολογικής Κλινικής Παθολογικού 
Τομέα ή Παθολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής με Αι-
ματολογική Μονάδα. Επίσης, Μονάδα Εφαρμογής Αυ-
τόλογων Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων δύναται 
να λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ιδιωτικής 
κλινικής που διαθέτει Αιματολογικό τμήμα Παθολογικού 
Τομέα. Για την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας, πρέπει 
να χορηγηθεί σχετική άδεια κατ’ εφαρμογή των διατάξε-
ων των άρθρων 57, 64 και 65 του ν. 3984/2011 “Δωρεά 
και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις” (Α’ 150), 
όπως ισχύουν κάθε φορά.».

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

2. Στο τέλος του άρθρου 9 προστίθενται οι παράγρα-
φοι ως εξής:

«Η Ιδιωτική Κλινική, στην οποία ανήκει η Μονάδα 
Εφαρμογής Αυτόλογων Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυτ-
τάρων, πρέπει να διαθέτει τα ίδια Τμήματα, Μονάδες και 
Εργαστήρια, όπως ορίζονται ανωτέρω για τα νοσηλευτι-
κά ιδρύματα. Όπου παραπάνω προβλέπεται η δυνατό-
τητα συνεργασίας του νοσηλευτικού ιδρύματος, κατά 
περίπτωση, με άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό 
κέντρο ή πιστοποιημένο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο, 
είναι δυνατή η εξασφάλιση συνεργασίας της Ιδιωτικής 
Κλινικής με άλλη Ιδιωτική Κλινική ή ερευνητικό κέντρο 
ή πιστοποιημένο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο κατ’ αντι-
στοιχία.

Οι Ιδιωτικές κλινικές θα πρέπει να διαθέτουν ιατρούς 
των ειδικοτήτων που απαιτούνται και για τα νοσηλευ-
τικά ιδρύματα. Στην περίπτωση που δεν αναπτύσσουν 
τμήματα ανάλογα των προαναφερόμενων ειδικοτήτων 

δύνανται είτε να προσλάβουν ιατρούς αυτών των ειδικο-
τήτων είτε να συνεργάζονται με ιδιώτες ιατρούς. Όσον 
αφορά τους επαγγελματίες υγείας (Φυσικοθεραπευτή, 
Κοινωνικό Λειτουργό και Ψυχολόγο) οι ιδιωτικές κλινικές 
αν δεν διαθέτουν τους συγκεκριμένους επαγγελματίες 
υγείας δύνανται είτε να τους προσλάβουν είτε να συ-
νεργάζονται με ιδιώτες επαγγελματίες υγείας της ειδι-
κότητας.».

3. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 10, 
προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Στις περιπτώσεις που η Μεταμόσχευση Αυτόλογων 
Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων διενεργείται σε 
Μονάδα Εφαρμογής Ιδιωτικής Κλινικής, το Ιατρικό Προ-
σωπικό που θα τη στελεχώνει θα πρέπει να είναι αντί-
στοιχων ειδικοτήτων και εμπειρίας ως ανωτέρω, και ο 
υπεύθυνος της Μονάδας θα ορίζεται με απόφαση των 
αντίστοιχων οργάνων της κλινικής». Κατά τα λοιπά το 
συμπληρούμενο άρθρο παραμένει ως έχει.

Κατά τα λοιπά η Γ2γ/οικ.8451/1.2.2019 «Όροι και προ-
ϋποθέσεις λειτουργίας Μονάδων Εφαρμογής Αρχέγονων 
Αιμοποιητικών Κυττάρων» (Β’ 384) υπουργική απόφαση, 
παραμένει ως έχει και εφαρμόζεται αναλογικά στις πε-
ριπτώσεις λειτουργίας Μονάδας Εφαρμογής σε Ιδιωτική 
Κλινική.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2023

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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