
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Χρυσό-
στομου Ψαρουδάκη, Επίκουρου Καθηγητή του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Ευάγγε-
λου Ιωαννίδη, Επίκουρου Καθηγητή με μονιμότη-
τα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3 Τροποποίηση  - Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949/3.12.2010 υπουργικής από-
φασης «Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδι-
κασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδει-
ών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία 
μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών (Β’  1918), όπως έχει τροποποιηθεί 
με τις υπό στοιχεία ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.40456/29.4.2012 
(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) και Δ1 (δ)/
Γ.Π.οικ.5684/26.01.2021 (Β’ 287) υπουργικές απο-
φάσεις.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ.Φ.146/ 6301 /Z2 (1)
 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Χρυσό-

στομου Ψαρουδάκη, Επίκουρου Καθηγητή του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης .

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),

β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»  
(Α’ 258),

γ. του πρώτου εδαφίου της παρ. 1  του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ. του άρθρου 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.

ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

στ. 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),

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

η. το υπό στοιχεία 94774/Γ2/08-06-2018 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού «Τοποθέ-
τηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων»,

θ. την υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων 
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πρά-
ξεων».

2. Την υπ’ αρ. 21574/11-5-2018 απόφαση του Πρύτα-
νη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
(Γ’ 767) για τον διορισμό του Επίκουρου Καθηγητή Χρυ-
σόστομου Ψαρουδάκη σε κενή οργανική θέση επίκου-
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ρου καθηγητή με τριετή θητεία, στον Τομέα Άλγεβρας, 
Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής του Τμήμα-
τος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών στο 
γνωστικό αντικείμενο «Άλγεβρα».

3. Την από 14/12/2021 αίτηση του Επίκουρου Καθη-
γητή για τη μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.

4. Την ομόφωνη απόφαση του Τομέα Άλγεβρας Θεω-
ρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής του Τμήματος 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, στη Συ-
νεδρίαση υπ’ αρ. 3/14-12-2021, με την οποία εγκρίνεται 
ομόφωνα η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του 
ως άνω Επίκουρου Καθηγητή.

4. Την υπ’ αρ. 576/16-12-2021 απόφαση της Συνεδρί-
ασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίνεται ομόφω-
να η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του ως άνω 
Επίκουρου Καθηγητή.

5. Το υπ’ αρ. 36506/22-12-2021 (Α.Π. Υ.ΠΑΙ.Θ. 170250/ 
28-12-2021) έγγραφο της Πρυτανείας του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που αφορά στη μεταβολή 
γνωστικού αντικειμένου του Χρυσόστομου Ψαρουδάκη.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Επίκουρου Καθηγητή Χρυσόστομου Ψαρουδάκη του 
Κωνσταντίνου, επίκουρου καθηγητή, στον Τομέα Άλγε-
βρας, Θεωρίας Αριθμών και Μαθηματικής Λογικής του 
Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από 
«Άλγεβρα» σε «Προσεταιριστικοί Δακτύλιοι και Άλγεβρες, 
Ομολογική Άλγεβρα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Ιανουαρίου 2022

 Ο Προϊστάμενος  της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

I

Αριθμ.Φ.146/ 6333 /Z2 (2)
    Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Ευάγγε-

λου Ιωαννίδη, Επίκουρου Καθηγητή με μονιμό-

τητα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),

β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογι-
κή Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258),

γ. του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 

και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ. του άρθρου 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.

ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

στ. 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),

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

η. το υπό στοιχεία 94774/Γ2/08-06-2018 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού «Τοποθέ-
τηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων»,

θ. την υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για 
την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».

2. Την υπ’ αρ. 145/11-1-2011 απόφαση του Πρύτανη 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (Γ’ 33) για τη 
μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή της Στατιστικής 
του Ο.Π.Α. Ευάγγελου Ιωαννίδη.

3. Την υπ’ αρ. 2127/7.12.2021 αίτηση του Επίκουρου 
Καθηγητή Ευάγγελου Ιωαννίδη για τη μεταβολή του γνω-
στικού του αντικειμένου.

4. Την υπ’ αρ. 5/14-12-202 απόφαση της Συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής 
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την οποία εγκρίνεται 
ομόφωνα η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του 
ως άνω Επίκουρου Καθηγητή, καθώς και το γεγονός ότι, 
στο εν λόγω Τμήμα, δεν έχουν συσταθεί Τομείς.

5. Το υπ’ αρ. 6114/16-12-2021 (Α.Π. Υ.ΠΑΙ.Θ. 167875/
22-12-2021) έγγραφο της Πρυτανείας του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά στη μεταβολή γνω-
στικού αντικειμένου του Ευάγγελου Ιωαννίδη.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Ευάγγελου Ιωαννίδη του Ευθυμίου, Επίκουρου Κα-
θηγητή, με μονιμότητα, του Τμήματος Στατιστικής της 
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από «Στατι-
στική» σε «Στατιστική με Έμφαση στην Ανάλυση Χρο-
νολογικών Σειρών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Ιανουαρίου 2022

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. Δ1δ/ΓΠ.οικ. 4218 (3) 
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.40456/29-4-2012 

(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) και Δ1 (δ)/

Γ.Π.οικ.5684/26.01.2021 (Β’ 287) υπουργικές απο-

φάσεις. 

 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 
Υγείας» (Α’ 148).

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

5. Την υπό στοιχεία ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 154949/3.12.2010 
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 υπ’ αρ. 320/14.12.2021 συνεδρίασης 
της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών 
Ακτινοβολιών.

10. To υπ’ αρ. 238/18.1.2022 διαβιβαστικό έγγραφο 
του Γραφείου Υπουργού.

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

12. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.4217/27-01-2022 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 
και του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το προτελευταίο εδάφιο της περ. 1 του άρθρου 7 της 

υπό στοιχεία ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.154949/3.12.2010 υπουργικής 
απόφασης, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
1 της υπό στοιχεία Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.5684/26.01.2021 (Β’ 287) 
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ο αριθμός των αδειών σκοπιμότητας μηχανημάτων 
νέας τεχνολογίας που θα χορηγούνται κατά τα ανωτέρω 
δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) 
επιπλέον του συνόλου των αδειών σκοπιμότητας που 
προβλέπεται να χορηγηθούν σε κάθε πληθυσμιακή μο-
νάδα ανά είδος συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης. Όταν κατά τον 
υπολογισμό του αριθμού των επιπλέον αδειών προκύ-
πτει δεκαδικός αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται προς 
τον πλησιέστερο προς τα πάνω ακέραιο αριθμό, ώστε να 
τοποθετούνται μηχανήματα και σε περιοχές πέραν των 
Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης».

Άρθρο 2
Στο τέλος της περ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 

ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.154949/3.12.2010 υπουργικής απόφασης 
προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Εξαιρούνται από το κριτήριο της πληθυσμιακής κά-
λυψης, αφού ληφθούν υπόψη οι γεωγραφικές ιδιαιτερό-
τητες και η δυνατότητα πρόσβασης των κατοίκων των 
περιοχών αυτών σε υπηρεσίες υγείας: α) οι περιοχές νη-
σιωτικής- ακριτικής χώρας, β) οι παραμεθόριες και ορει-
νές περιοχές που απέχουν σημαντικά από δομές Υγείας, 
γ) οι τουριστικές περιοχές και οι περιοχές που τελούν σε 
ιδιαίτερες συνθήκες. Τα μηχανήματα ιοντιζουσών και μη 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών που θα χορηγούνται κατά τα 
ανωτέρω, θα πρέπει να είναι νέας τεχνολογίας και παρα-
γωγής της τελευταίας διετίας».

Άρθρο 3
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 της υπό 

στοιχεία ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.154949/3-12-2010 υπουργικής 
απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Τα συστήματα μονοφωτονιακής (SPECT) και ποζιτρο-
νικής (PET) τομογραφίας που συνδυάζονται με υπολο-
γιστικό τομογράφο (SPECT/CT και PET/CT αντίστοιχα) 
ή μαγνητικό τομογράφο (PET/MRI), εγκαθίσταται σε 
διαγνωστικά (in vivo) ή και θεραπευτικά Εργαστήρια/
Τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής».

Άρθρο 4
Στο τέλος του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΔΥΓ2/

Γ.Π.οικ.154949/3.12.2010 υπουργικής απόφασης  προ-
στίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Δίνεται η δυνατότητα εφάπαξ παράτασης της άδειας 
σκοπιμότητας λόγω της τρέχουσας πανδημίας COVID-19, 
έως έξι μήνες, εφόσον ο ενδιαφερόμενος, πριν τη λήξη 
της ισχύος, καταθέσει σχετική αιτιολογημένη αίτηση 
στην επιτροπή ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτι-
νοβολιών και η επιτροπή εγκρίνει τη σχετική αίτηση».

Άρθρο 5
Μετά τα σημεία/προδιαγραφές «Α. ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟ-

ΓΡΑΦΟΣ (CT)» και «Β. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ (MRI)» 
του Παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία ΔΥΓ2/ΓΠ.οικ. 
154949/3.12.2010 υπουργικής απόφασης, προστίθεται 
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νέo σημείο/προδιαγραφή «Γ. ΣΥΣTΗΜΑ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET CT)», η οποία 
έχει ως εξής:

«Γ. ΣΥΣTΗΜΑ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET CT).

- Παραγωγής έτους εντός της τελευταίας 2ετίας.
- Εφοδιασμένος με ψηφιακή ανιχνευτική διάταξη τε-

χνολογίας Silicon Photomultipliers (SiPM) και τεχνολογία 
(TOF (Time Of Flight) για την απόρριψη ψευδών κρού-
σεων, την επίτευξη βέλτιστης απεικόνισης, τη μείωση 
χρόνου εξέτασης και μείωση δόσης στον ασθενή.

- Εφοδιασμένος με αξονικό τομογράφο τουλάχιστον 
64 τομών με συστήματα μείωσης στον εξεταζόμενο 
(ενδεικτικά αναφέρονται συστήματα αυτόματης δι-
αμόρφωσης δόσης ανάλογα με τις διαστάσεις και τη 
σύσταση του σώματος του ασθενούς καθώς και επα-
ναληπτικοί αλγόριθμοι ανακατασκευής τομογραφικών 
εικόνων).

- Nα υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών του συστήματος 
για τουλάχιστον 10 έτη.

Για το σύστημα PET CT νέας τεχνολογίας, πληθυσμιακή 
μονάδα θα είναι ο πληθυσμός των Γεωγραφικών Διαμερι-

σμάτων της Ελλάδας βάσει της απογραφής της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής. Ο αριθμός των αδειών σκοπιμότητας 
που θα χορηγούνται κατά τα ανωτέρω δεν θα υπερβαίνει 
το ποσοστό του 20% επιπλέον του συνόλου των αδει-
ών σκοπιμότητας που προβλέπεται να χορηγηθούν στα 
γεωγραφικά διαμερίσματα Μακεδονίας και Στερεάς Ελ-
λάδας. Για τα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα της 
Επικράτειας ο αριθμός των αδειών σκοπιμότητας που θα 
χορηγούνται για το σύστημα PET CT νέας τεχνολογίας 
θα είναι 1 μηχάνημα ανά 750.000 κατοίκους».

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2022

Ο Υπουργός 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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