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1 Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου επί 
της οδού Μιρτσιέφσκυ 21 κυριότητας του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο 
Κ.Κ.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

2 Ειδικότερα θέματα υλοποίησης της Δράσης για 
τη δημόσια υγεία «Προληπτικές διαγνωστικές 
εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του 
μαστού».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 45416 (1)
Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου επί 

της οδού Μιρτσιέφσκυ 21 κυριότητας του Υπουρ-

γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο 

Κ.Κ.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 29 του άρθρου. 9 του ν. 4052/2012 

(Α΄ 41), όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 
4075/2012 (Α΄89) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 44 του ν. 4554/2018 (Α΄130).

2. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (A΄ 133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

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

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

6. Το άρθρο 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-

ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄168).

8. Την υπό στοιχεία 12567/Δ1.4434/16.3.2020 υπουρ-
γική απόφαση «Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου 
Γενικής Διεύθυνσης» (ΑΔΑ: 66ΗΧ46ΜΤΛΚ-ΝΒΘ).

9. Το υπ’ αρ. 5301/2.07.2021 έγγραφο του Κέντρου Κοι-
νωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής καθώς και την υπ’ 
αρ. 2η/20.01.2022 απόφαση Δ.Σ. του ΚΚΠΠΑ.

10. Την υπ’ αρ. 71605/27.09.2021 γνωμοδότηση της 
Διεύθυνσης Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

11. Την υπ’ αρ. 90493/12.11.2021 πρόταση του Γενικού 
Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης 
της Φτώχειας.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Α.), 
υπερυψωμένης ισογείου μονοκατοικίας επί της οδού 
Μιρτσιέφσκυ 21, στην περιοχή του Φιλοπάππου του 
Δήμου Αθηνών, αποτελούμενη από υπόγειο 93,28 τ.μ, 
ισόγειο 93,28 τ.μ. και δώμα 11,475 τ.μ., επί οικοπέδου επι-
φανείας 167,76 τ.μ. (μετά από πρόσφατη αποτύπωση και 
το τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ’87 που συντάχθηκε, 
σύμφωνα με την έκθεση τεχνικού ελέγχου της εταιρείας 
MTC- ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε), κυριότητας 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα, το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στο Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με 
την παρ. 29 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α΄41) όπως 
αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4075/2012 
(Α΄89).

Β. Η ως άνω παραχώρηση χρήσης του ακινήτου επί της 
οδού Μιρτσιέφσκυ 21 γίνεται με τους παρακάτω όρους 
και προϋποθέσεις:

1. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για 
δεκαπέντε (15) έτη. Ως χρόνος έναρξης αυτής ορίζεται 
η ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Σκοπός της παραχώρησης είναι, να χρησιμοποιηθεί 
το ακίνητο ως χώρος φιλοξενίας για την αποιδρυματο-
ποίηση ατόμων που διαβιούν στα ιδρύματα του ΚΚΠΠΑ.

3. Το ΚΚΠΠΑ υποχρεούται να εκτελέσει με αποκλειστι-
κή φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες του, όλες τις εργασίες, 
επισκευής, συντήρησης, ανακατασκευής, κ.λπ., στο ακί-
νητο και στον περιβάλλοντα αυτού χώρο, προκειμένου 
να καταστεί λειτουργικό το ακίνητο.

4. Το ΚΚΠΠΑ για την υλοποίηση των σκοπών της πα-
ραχώρησης, υποχρεούται να λαμβάνει από τις αρμόδιες 
Αρχές, όλες τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες και εγκρί-
σεις, να τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής, ασφάλειας, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και κάθε άλλης 
σχετικής διάταξης της ισχύουσας νομοθεσίας για την 
υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης.

5. Σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης, το 
ΚΚΠΠΑ έχει την αποκλειστική ευθύνη, φύλαξης, καθαρι-
σμού, συντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών, του 
παραχωρούμενου ακινήτου, καθώς επίσης να διατηρεί 
σε άριστη κατάσταση το ακίνητο από πλευράς υγιεινής 
καθαριότητας, τάξης κ.λπ.

6. Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή μεταρρύθ-
μιση παραμένει προς όφελος του παραχωρούμενου ακι-
νήτου χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα για αφαίρεση 
ή υποχρέωση για αποζημίωση του παραχωρησιούχου.

7. Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης του ακινήτου 
για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο παρα-
χωρείται. Για οποιαδήποτε περαιτέρω παραχώρηση χρή-
σης σε τρίτον, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συναί-
νεση της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

8. Για οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή ή προσθήκη στα 
ακίνητα, πρέπει να ενημερωθεί με την υποβολή των αντί-
στοιχων τεχνικών σχεδίων και οικοδομικών αδειών, η 
Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και 
η Διεύθυνση Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουργείου 
μας.

9. Το ΚΚΠΠΑ, βαρύνεται επίσης, για όλο το χρονικό διά-
στημα της παραχώρησης, με τις δαπάνες καταναλώσεως 
ηλεκτρικού ρεύματος και υδρεύσεως, και όποιας άλλης 
δαπάνης βαρύνει κατά τα συναλλακτικά ήθη και έθιμα 
το ακίνητο ή όποιας ενδεχομένως επιβληθεί στο μέλλον 
καθώς και τυχόν οφειλές παρελθόντων ετών προς τρίτους, 
(ηλεκτροδότηση, υδροδότηση κ.λπ.). Επίσης υποχρεούται 
εντός εύλογου χρόνου από δημοσιεύσεως της παρούσης, 
να έχει ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες, με δική του επι-
μέλεια και δαπάνη, για τη μεταβίβαση των λογαριασμών 
κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ), ΑΦΜ στο όνομά του. Αντί-
γραφα των συμβάσεων να κοινοποιήσει στην Διεύθυνση 
Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας και στην Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

10. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω 
από το παραχωρούμενο ακίνητο και η τοποθέτηση σε 
αυτό μηχανημάτων εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή 
άλλων αντικειμένων, που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο 
ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.

11. Το ΚΚΠΠΑ έχει την αποκλειστική διοικητική, ποινική 
και αστική ευθύνη, για κάθε ζημία ή ατύχημα, που τυχόν 

προκληθεί από την δραστηριότητά του στον παραχω-
ρούμενο χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, 
καθώς και από την μη τήρηση των υποχρεώσεων του.

12. Αν το ΚΚΠΠΑ αποχωρήσει πριν τη λήξη της παρα-
χώρησης της χρήσης, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως 
την Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας και 
την Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

13. Με τη λήξη της παραχώρησης το ΚΚΠΠΑ υποχρε-
ούται να παραδώσει το ακίνητο σε καλή κατάσταση.

14. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
για όλο το διάστημα της παραχώρησης δεν βαρύνεται 
με οποιαδήποτε δαπάνη σχετική με το παραχωρούμενο 
ακίνητο.

15. Είναι αυτονόητο ότι το Δ.Σ. του ΚΚΠΠΑ θα κατα-
βάλλει κάθε προσπάθεια και θα λάβει όλα τα ενδεικνυ-
όμενα μέτρα για την διασφάλιση των συμφερόντων του 
Δημοσίου.

16. Η παρούσα απόφαση παραχώρησης ανακαλείται 
σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων όρων και προ-
ϋποθέσεων, ή αλλαγής του σκοπού της παραχώρησης, 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση των αρμόδιων Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2022

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
 Γενικής Διεύθυνσης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΡΝΙΑΣ

Ι

Αριθμ. 27866 (2)
Ειδικότερα θέματα υλοποίησης της Δράσης για 

τη δημόσια υγεία «Προληπτικές διαγνωστικές 

εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου του 

μαστού».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4917/2022 «Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέ-

ρους Σύμβασης Δωρεάς - Έργο VIII, Παράρτημα 12 της 
από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος 
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελλη-
νικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των 
υποδομών στον τομέα της υγείας - Ρυθμίσεις για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την 
προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες δια-
τάξεις» (Α’67) και ιδίως το άρθρο εικοστό τέταρτο αυτού,

β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
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γ) του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση 
της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄133) 
και ιδίως το άρθρο 13 αυτού,

δ) του ν. 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προ-
αγωγή της υγείας ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 54) και ιδίως την υποπερ. 
i) της περ. Β) της παρ. 3 του άρθρου 4 αυτού,

ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός Κα-
νονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/ General Data 
Protection Regulation - GDPR).

στ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137) και ιδίως του 
άρθρου 22 και 26 αυτού,

ζ) του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 115) και 
ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 1 και το άρθρο 25,

η) του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 38),

θ) της παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4238/2014, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4600/2019 «Εκ-
συγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδι-
ωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημό-
σιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 43)

ι) του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31) και ιδίως το 
άρθρο 17 αυτού,

ια) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της 
«Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 
Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργα-
νωτικές διατάξεις» (Α΄ 245),

ιβ) του ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και 
εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρι-
κών εξετάσεων» (Α’ 189),

ιγ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιδ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υγείας» (Α΄ 148),

ιε) του ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματο-
δότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135) και ιδίως 
το άρθρο τρίτο αυτού,

ιστ) της υπό στοιχεία 119126/ΕΞ/28-92021 απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα δι-
αχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498),

ιζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄181), 

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

ιθ) 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),

κ) της υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805), 

κα) της υπ’ αρ. 3578/4-8-2020 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Υγείας και Επικρατείας «Διαδικασία διακίνη-
σης και εκτέλεσης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών 
εξετάσεων και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συ-
νταγογράφησης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών 
εξετάσεων» (Β΄3234).

2. Την υπό στοιχεία 45712/ΕΞ/05-04-2022 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ένταξη του 
Έργου με τίτλο SUB2 Δευτερογενής Πρόληψη (κωδικός 
ΟΠΣ ΤΑ 5168324) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας» (ΑΔΑ: Ω2Ν4Η-ΖΟΜ).

3. Το υπό στοιχεία Γ1γ/Γ.Φ.13,18/Γ.Π.οικ.19814/
08-03-2018 έγγραφο «Καθορισμός ενιαίας διαδικασίας 
ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσε-
ων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε 
επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο γενικό ή 
σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού» (Α.Δ.Α.: 783Ι465ΦΥΟ-
ΦΧ6).

4. Το υπό στοιχεία Β3β/21247/14-04-2022 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υγείας σύμφωνα με το οποίο, οι προληπτικές δια-
γνωστικές εξετάσεις μαστογραφίας κατά του καρκίνου 
του μαστού, στις οποίες αφορά η παρούσα απόφαση, 
δύναται να καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΣΑΤΑ 091 
και ειδικότερα από τις πιστώσεις του έργου με ενάριθμο 
2022ΤΑ09100005 (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5168324) συνολι-
κού προϋπολογισμού 50.476.400,00€ με δικαιούχο τον 
Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, κατό-
πιν ένταξης του προγράμματος στο ΠΔΕ έργο με τίτλο 
«SUB2.Δευτερογενής Πρόληψη», με την υπ’ αρ. πρωτ. 
45712/ΕΞ/05.04.2022/ΑΔΑ: Ω2Ν4Η-Ζ0Μ απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 1
Σκοπός, αρμόδιες αρχές και Πάροχοι

1. Σκοπός της παρούσας είναι η εξειδίκευση των όρων, 
των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης της 
Δράσης «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις μαστο-
γραφίας κατά του καρκίνου του μαστού» (Δράση), για 
την έγκαιρη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση 
του καρκίνου του μαστού, τη βελτίωση των δεικτών της 
θεραπεύσιμης θνησιμότητας, καθώς και την αναβάθμιση 
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της ποιότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας και 
της ζωής των γυναικών.

2. Αρμόδια για τον συντονισμό και την εποπτεία της Δρά-
σης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4917/
2022, είναι η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας.

3. Αρμόδιος Φορέας υλοποίησης της Δράσης, κατά 
την έννοια της παρ. 40 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
119126 ΕΞ 2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών (Β’ 4498/29.9.2021), που ισχύει για το σύ-
στημα διαχείρισης και ελέγχου δράσεων και έργων του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ορίζεται ο Εθνι-
κός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) 
του άρθρου 17 του ν. 3918/2011 (Α’ 31).

4. Οι διαγνωστικές εξετάσεις και η κλινική εξέταση που 
περιλαμβάνονται στη Δράση πραγματοποιούνται, σε 
δημόσιες ή ιδιωτικές Μονάδες Υγείας Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας (Πάροχοι). Ενδεικτικώς αναφέρονται τα Κέ-
ντρα Υγείας, τα Απογευματινά Ιατρεία των Νοσοκομεί-
ων, τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια και τα Ιδιωτικά 
Ιατρεία.

Άρθρο 2 
Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι της Δράσης (Δικαιούχοι), είναι οι γυναίκες 
Ελληνικής υπηκοότητας και οι γυναίκες πολίτες τρίτων 
χωρών που παραμένουν νόμιμα στην ελληνική επι-
κράτεια. Οι ωφελούμενες του προηγούμενου εδαφίου 
απαραίτητο είναι να πληρούν σωρευτικά τις εξής προ-
ϋποθέσεις:

α) να ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των πενήντα (50) 
έως εξήντα εννέα (69) ετών, 

β) να φέρουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Α.Μ.Κ.Α.).

γ) να μην έχουν διενεργήσει τις ίδιες διαγνωστικές 
εξετάσεις τους τελευταίους δώδεκα (12) ημερολογια-
κούς μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας.

δ) να μην έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού 
εντός των τελευταίων πέντε (5) ημερολογιακών ετών 
πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας.

1. Οι Δικαιούχοι συμμετέχουν σταδιακά στη Δράση με 
την έκδοση του παραπεμπτικού της παρ. 1 του άρθρου 
3 της παρούσας, ανά ηλικιακές ομάδες, με την εξής χρο-
νική προτεραιότητα:

α) αρχικώς συντάσσονται παραπεμπτικά για τις Δικαι-
ούχους που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 50-54

β) έναν ημερολογιακό μήνα μετά την ημερομηνία 
δημιουργίας παραπεμπτικών για την πρώτη ηλικιακή 
ομάδα, συντάσσονται παραπεμπτικά για τις Δικαιούχους 
που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 55-59

γ) έναν ημερολογιακό μήνα μετά την ημερομηνία 
σύνταξης των παραπεμπτικών για τη δεύτερη ηλικιακή 
ομάδα, συντάσσονται παραπεμπτικά για τις Δικαιούχους 
που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 60-64

δ) έναν ημερολογιακό μήνα μετά την ημερομηνία 
σύνταξης των παραπεμπτικών για την τρίτη ηλικιακή 
ομάδα, συντάσσονται παραπεμπτικά για τις Δικαιούχους 
που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 65-69.

Άρθρο 3
Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας 
συμμετοχής στη Δράση

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης ο ΕΟΠΥΥ εκ-
δίδει δημόσια πρόσκληση, η οποία δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, καλώντας τις δημόσιες και ιδι-
ωτικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που 
είναι ή όχι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ και οι οποίες 
πληρούν τους ελάχιστους όρους που τίθενται στη Πρό-
σκληση, να συμμετέχουν στη Δράση.

2. Στην πρόσκληση της παρ. 1 καθορίζονται η διαδι-
κασία και οι όροι συμμετοχής στη Δράση. Οι δημόσιες 
και ιδιωτικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας 
δηλώνουν συμμετοχή στη Δράση μέσω ειδικής για τη 
Δράση πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ, αποδεχόμενοι τους ειδι-
κότερους όρους συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται 
αναλυτικά στην Πρόσκληση.

Άρθρο 4
Εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας

1. Για τις δικαιούχους της Δράσης δημιουργείται αυτό-
ματα από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. άυλο παραπεμπτικό διαγνω-
στικής εξέτασης ψηφιακής μαστογραφίας, που έχει ισχύ 
ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης.

2. Το παραπεμπτικό περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:
i. Μοναδικό αριθμό παραπεμπτικού (barcode)
ii. Στοιχεία εκδότη
iii. Στοιχεία δικαιούχου
iv. Ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος
v. Αιτιολογία
vi. Διάγνωση κατά ICD10 κωδικοποίηση
vii. Στοιχεία εξέτασης
3. Το παραπεμπτικό φέρει επιπλέον την περιγρα-

φή «Προληπτική εξέταση στα πλαίσια του Εθνικού 
Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)» 
«Προληπτικός Έλεγχος Καρκίνου του Μαστού» «Ψηφι-
ακή Μαστογραφία» «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρω-
παϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο 
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
«Ελλάδα 2.0».

4. Όσες δικαιούχοι έχουν ενεργοποιήσει, κατά τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο μόνο της υπ’ αρ. 3578/4.8.2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β’ 3234) , έως την ημερομηνία 
έναρξης της Δράσης, τη διαδικασία συνταγογράφη-
σης άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων, 
λαμβάνουν το παραπεμπτικό ηλεκτρονικά είτε μέσω 
γραπτού μηνύματος (sms) στο κινητό τηλέφωνο τους 
ή/και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στη διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Οι υπόλοιπες 
δικαιούχοι δύνανται να αιτηθούν σε δημόσια ή ιδιωτική 
Μονάδα Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας της επιλο-
γής τους, μετά από γνωστοποίηση σε αυτή του ΑΜΚΑ, 
την εμφάνιση του παραπεμπτικού στο πληροφοριακό 
σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το οποίο διαλειτουργεί με το 
Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) για το 
σκοπό ανάκτησης του παραπεμπτικού.

5. Το παραπεμπτικό εκτελείται σε δημόσια ή ιδιωτική 
Μονάδα Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Οι Μονάδες 
Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, που συμμετέχουν στη 
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Δράση, εκτελούν το παραπεμπτικό κατά τα προαναφε-
ρόμενα, ανεξάρτητα από το εάν είναι συμβεβλημένες 
με τον ΕΟΠΥΥ ή όχι. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για 
τις Μονάδες Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας που δύ-
νανται να εκτελούν τις προληπτικές εξετάσεις από τις 
ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..

6. Μετά την εκτέλεση του παραπεμπτικού, ακτινοδια-
γνώστης της Μονάδας Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, 
ως πιστοποιημένος χρήστης του Συστήματος Ηλεκτρο-
νικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), διενεργεί διάγνωση και, 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του άρ-
θρου 84 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43), ενημερώνει σχετικά 
τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ) των 
Δικαιούχων, μέσω διαλειτουργικότητας του Α.Η.Φ.Υ. με 
το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), ως 
προς τη διαπίστωση ή μη ευρήματος, σύμφωνα με την 
κατάταξη της κλίμακας BIRADS. Ως εύρημα BIRADS 3 
νοείται κάθε πιθανώς καλοήθες εύρημα που χρήζει επα-
νεξέτασης. Η ενημέρωση του ΑΗΦΥ των δικαιούχων με 
τα ως άνω διαγνωστικά ευρήματα αποτελεί προϋπόθεση 
για την καταβολή αποζημίωσης για την προληπτική δια-
γνωστική εξέταση της ψηφιακής μαστογραφίας.

7. Η τιμή αποζημίωσης των δημοσίων και ιδιωτικών 
Μονάδων Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για την προ-
ληπτική διαγνωστική εξέταση της ψηφιακής μαστογραφί-
ας ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) ευρώ, σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Α3(γ)/οικ. 6015/26-1-2017 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας (Β’ 252).

Άρθρο 5 
Κλινική εξέταση

1. Εφόσον από την ενημέρωση, σύμφωνα με την παρ. 
5 του άρθρου 4, προκύπτει εύρημα BIRADS 3 και πάνω, 
που χρήζει περαιτέρω ελέγχου, δημιουργείται αυτόματα 
στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης εσωτερι-
κός κωδικός που δίνει στις δικαιούχους τη δυνατότητα 
να πραγματοποιήσουν ιατρική επίσκεψη στα πλαίσια 
της παρούσας Δράσης, για τη διενέργεια κλινικής εξέτα-
σης και γνωμάτευσης, σε ιατρό κατάλληλης ειδικότητας, 
όπως σε χειρουργό, γυναικολόγο, παθολόγο-ογκολόγο, 
ακτινοθεραπευτή, γενικό ιατρό ως προσωπικό ιατρό, 
(θεράπων ιατρός), ο οποίος είναι πιστοποιημένος χρή-
στης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 
(ΣΗΣ).Η ανωτέρω δυνατότητα έχει ισχύ τριών (3) μηνών 
από την ημερομηνία καταχώρισης του αποτελέσματος 
της διαγνωστικής εξέτασης ψηφιακής μαστογραφίας, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3.

2. Το έντυπο «Επίσκεψη Ιατρού» που εκδίδει ο θερά-
πων ιατρός μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συ-
νταγογράφησης, μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής 
επίσκεψης φέρει την περιγραφή «Προληπτική εξέταση 
στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωμα-
τικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)» «Προληπτικός Έλεγχος Καρκίνου 
του Μαστού» «Κλινική Εξέταση» «Με τη Χρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το 
λογότυπο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας «Ελλάδα 2.0».

3. Η κλινική εξέταση διενεργείται σε δημόσια ή ιδιωτι-
κή Μονάδα Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Οι Μονά-

δες Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, που συμμετέχουν 
στη Δράση, διενεργούν την κλινική εξέταση κατά τα προ-
αναφερόμενα, ανεξάρτητα από το εάν είναι συμβεβλη-
μένες με τον ΕΟΠΥΥ ή όχι. Οι Δικαιούχοι ενημερώνονται 
από τις ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 
για τις Μονάδες Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας που 
διενεργούν την κλινική εξέταση.

4. Η τιμή αποζημίωσης της κλινικής εξέτασης από κα-
τάλληλες ειδικότητες ιατρών των προαναφερομένων 
Μονάδων Υγείας, ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ, σύμφω-
να με την περ. β) της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4917/
2022 (Α’ 67).

Άρθρο 6 
Υπερηχογράφημα

1. Ο θεράπων ιατρός, εφόσον μετά την κλινική εξέ-
ταση κρίνει ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του 
ευρήματος, εκδίδει, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), παραπεμπτικό για τη διενέρ-
γεια υπερηχογραφήματος μαστού. Το παραπεμπτικό έχει 
ισχύ τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης. Ο 
θεράπων ιατρός της Μονάδας Υγείας Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας, ως πιστοποιημένος χρήστης του Συστήμα-
τος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), σύμφωνα 
με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 84 του 
ν. 4600/2019 (Α΄ 43), ενημερώνει σχετικά τον Ατομικό 
Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ) των Δικαιούχων, 
που διαλειτουργεί με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συντα-
γογράφησης (ΣΗΣ), ως προς τα αποτελέσματα της διά-
γνωσής του. Η ενημέρωση του ΑΗΦΥ των δικαιούχων με 
τα ως άνω διαγνωστικά ευρήματα αποτελεί προϋπόθεση 
για την καταβολή αποζημίωσης για την προληπτική δι-
αγνωστική εξέταση του υπερηχογραφήματος μαστού.

2. Το παραπεμπτικό περιλαμβάνει τα στοιχεία της 
παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας και φέρει επιπλέον 
την περιγραφή «Προληπτική εξέταση στο πλαίσιο του 
Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου 
(ΕΠΠΕ)» «Προληπτικός Έλεγχος Καρκίνου του Μαστού» 
«Υπερηχογράφημα» «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρω-
παϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο 
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
«Ελλάδα 2.0».

3. Το παραπεμπτικό εκτελείται σε δημόσια ή ιδιωτική 
Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι Μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που συμμετέχουν στη 
Δράση εκτελούν το παραπεμπτικό κατά τα προαναφε-
ρόμενα, ανεξάρτητα από το εάν είναι συμβεβλημένες με 
τον ΕΟΠΥΥ ή όχι. Οι Δικαιούχοι ενημερώνονται για τις 
Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που εκτελούν 
τις διαγνωστικές εξετάσεις υπερηχογραφήματος μαστού, 
από τις ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

4. Η τιμή αποζημίωσης της εξέτασης του υπερηχογρα-
φήματος μαστού ορίζεται σε οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ 
λεπτά (8,28), σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 157/1991 
(Α’ 62) που ισχύει για τις αμοιβές ιατρικών πράξεων.

Άρθρο 7
Αναφορά τελικής γνωμάτευσης

1. Σε περίπτωση που ο θεράπων ιατρός δεν παραπέμ-
ψει τη δικαιούχο για τη διενέργεια υπερηχογραφήματος 
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μαστού, ενημερώνει σχετικά με το αποτέλεσμα της κλι-
νικής εξέτασης τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας 
(Α.Η.Φ.Υ) της Δικαιούχου, μέσω διαλειτουργικότητας με 
το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ).

2. Σε περίπτωση που διενεργηθεί υπερηχογράφημα 
μαστού, τότε ο γνωματεύων ιατρός, ως πιστοποιημένος 
χρήστης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφη-
σης (ΣΗΣ), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 
5 του άρθρου 84 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43), ενημερώνει 
σχετικά με το αποτέλεσμα της εξέτασης τον Ατομικό 
Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ) των Δικαιούχων, 
μέσω διαλειτουργικότητας με το Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης (ΣΗΣ).

Άρθρο 8
Διαδικασία αποτίμησης της Δράσης

1. Με την ολοκλήρωση της Δράσης, και με την τήρη-
ση όλων των σχετικών εγγυήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση 
της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την Προστασία Δεδομένων 
[ΓΚΠΔ] (L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137), η Γενική Γραμ-
ματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας λαμβάνει 
από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ψευδωνυμοποιημένες ή ανωνυ-
μοποιημένες πληροφορίες, από τις οποίες δεν μπορεί 
να προκύψει άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ενδια-
φερομένων υποκειμένων, σχετικά με τα αποτελέσματα 
των διαγνωστικών και κλινικών εξετάσεων και κάθε άλλη 
αναγκαία και πρόσφορη πληροφορία (όπως, για παρά-
δειγμα, πληροφορίες σχετικά με την ηλικία των υποκει-
μένων, τον τόπο κατοικίας τους, κ.λπ..) για την πλήρωση 
των σκοπών, που αφορούν την εκ του νόμου αποστολή 
της και καθιστούν τις εν λόγω επεξεργασίες (διαβίβαση 
ψευδωνυμοποιημένων ή / και ανωνυμοποιημένων πλη-
ροφοριών) απαραίτητες για λόγους ουσιαστικού δημό-
σιου συμφέροντος και, ιδίως, για στατιστικούς σκοπούς.

2. Με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας 
τα δεδομένα που προκύπτουν από την επεξεργασία των 
ως άνω αποτελέσματα ανακοινώνονται στους πολίτες, 
μέσω της διενέργειας πρόσφορων Δράσεων επικοινωνί-
ας που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών 
σχετικά με την αξία της πρόληψης κατά των νοσημάτων 
υψηλού επιπολασμού και ιδίως κατά του καρκίνου του 
μαστού.

Άρθρο 9 
Γενικές διατάξεις

1. Η διακίνηση και η εκτέλεση, στο πλαίσιο της Δράσης, 
των άυλων παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων δι-
ενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4704/2020 
(Α’ 133) που ισχύει για την άυλη λειτουργία του συστή-
ματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

2. Το σύνολο των παραπεμπτικών της Δράσης που εκ-
δίδονται αυτόματα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συ-
νταγογράφησης (ΣΗΣ), φέρουν ειδική σήμανση για την 
παρακολούθηση της ροής και την εξαγωγή αναφορών 
σε όλη τη διάρκεια της Δράσης (έκδοση παραπεμπτικού, 

διενέργεια κλινικής εξέτασης, καταγραφή αποτελέσμα-
τος, έκδοση παραπεμπτικού για επιπλέον εξέταση, ενη-
μέρωση ηλεκτρονικού φακέλου υγείας), καθώς και τον 
έλεγχο και την εκκαθάρισης για την πληρωμή από τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Για τον τελευταίο αυτό σκοπό διασφαλίζεται 
η διαλειτουργικότητα, πάντοτε με ασφάλεια, μέσω του 
API της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, με τα ενδε-
δειγμένα συστήματα αρχειοθέτησης του ΕΟΠΥΥ για την 
πλήρωση των αποζημιωτικών σκοπών του ΕΟΠΥΥ. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΠΥΥ δεν νομιμοποιείται να αντλεί ια-
τρικό ιστορικό των ενδιαφερομένων υποκειμένων.

3. Η συμμετοχή των πολιτών στη δαπάνη διενέργει-
ας των διαγνωστικών εξετάσεων και των ιατρικών επι-
σκέψεων που περιλαμβάνονται στη Δράση και διενερ-
γούνται, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής, 
σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, είναι μηδενική. Οι 
συμμετέχοντες στη Δράση ιδιώτες ιατροί και φορείς δεν 
δικαιούνται να λάβουν με οιοδήποτε τρόπο επιπλέον 
αμοιβή από τους Δικαιούχους.

4. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του 
Υπουργείου Υγείας ως υπεύθυνος επεξεργασίας, παρα-
κολουθεί τη συμμόρφωση της Δράσης προς τις διατάξεις 
του ΓΚΠΔ και κάθε άλλης ρύθμισης για την προστασία 
του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του 
προσωπικού χαρακτήρα, με τη συνεργασία του Υπευ-
θύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., 
ως εκτελούσας την επεξεργασία.

Άρθρο 10
Δαπάνες και χρηματοδότηση της Δράσης

1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναλαμβάνει τον έλεγχο, την εκκαθάρι-
ση και την πληρωμή της προκαλούμενης δαπάνης από 
την εκτέλεση των παραπεμπτικών για τη διενέργεια των 
διαγνωστικών εξετάσεων και της κλινικής εξέτασης που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης, κατ’ ανάλογη 
εφαρμογή της υπό στοιχεία Β2β/οικ.38642/30-5-2016 
κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Υγείας 
και Οικονομικών (Β’1536).

2. Για την αποζημίωση των δαπανών της Δράσης δεν 
απαιτείται η ύπαρξη συμβατικής σχέσης με τον ΕΟΠΥΥ.

3. Οι δαπάνες της Δράσης βαραίνουν το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υγείας 
και προέρχονται από ενωσιακούς πόρους του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. 45712/ΕΞ/05-04-2022 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: Ω2Ν4Η-ΖΟΜ).

4. Στην περίπτωση παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσης 
όταν η ιατρική επίσκεψη εκτελείται στα Απογευματινά 
Ιατρεία Νοσοκομείου του ΕΣΥ, τότε η αποζημίωση κατα-
βάλλεται στο Νοσοκομείο, σύμφωνα με τους ορισμούς 
της υπό στοιχεία Υ4α/147881/2010 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 1851), 
υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί από το Νοσοκομείο 
στον ΕΟΠΥΥ κατάλογος με τα στοιχεία των ιατρών που 
συμμετέχουν στη Δράση.

5. Στις δαπάνες της Δράσης δεν εφαρμόζεται ο μηχα-
νισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) και το μηνιαίο 
κλιμακωτό ποσοστό έκπτωσης (rebate) του άρθρου 100 
του ν. 4172/2013 (Α’ 167).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24323Τεύχος B’ 2459/19.05.2022

6. Η χρηματοδότηση της Δράσης διενεργείται σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της υπό στοιχεία  
119126/ΕΞ/28-9-2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 4498).

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2022 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών  Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
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*02024591905220008*

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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