
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π. οικ. 68677/
29-11-2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Σύ-
σταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμω-
ξη - Ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιρετρο-
ϊκών φαρμάκων, των εργαστηριακών εξετάσεων 
ποσοτικού προσδιορισμού HIV-1 RNA και άλλων 
εξετάσεων παρακολούθησης της HIV λοίμωξης» 
(Β’  6110)  - Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης 
παραγωγικής λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου 
Ασθενών με HIV λοίμωξη και της Ηλεκτρονικής Συ-
νταγογράφησης για την αντιμετώπιση της HIV λοί-
μωξης από την 01η/02/2023 για την 15η/03/2023.

2 Κατανομή ενός (1) Μονίμου εξ Εφεδρείας Αξιω-
ματικού στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

   Αριθμ. Γ.Π. οικ. 4675 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π. οικ. 68677/

29-11-2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Σύ-

σταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμω-

ξη - Ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιρετρο-

ϊκών φαρμάκων, των εργαστηριακών εξετάσεων 

ποσοτικού προσδιορισμού HIV-1 RNA και άλλων 

εξετάσεων παρακολούθησης της HIV λοίμωξης» 

(Β’ 6110) - Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης 

παραγωγικής λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου 

Ασθενών με HIV λοίμωξη και της Ηλεκτρονικής Συ-

νταγογράφησης για την αντιμετώπιση της HIV λοί-

μωξης από την 01η/02/2023 για την 15η/03/2023. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρ-

φωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού 
Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43) και, 
ιδίως, εκείνες των άρθρων 82, 83 και 84 του νόμου αυτού.

2. Το άρθρο 42 του ν. 4865/2021 «Σύσταση και ορ-
γάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την 
επωνυμία “Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας”, 
στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπη-
ρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δη-
μόσια υγείας» (Α’ 238).

3. Τον Κανονισμό (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).

4. Τον 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).

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2008, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς 
της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία.

6. Την Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί 
εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, η οποία 
έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με τις 
διατάξεις του ν. 4213/2013 (Α’ 261) και τις διατάξεις του 
νόμου αυτού.

7. Τον ν. 2619/1998 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε 
σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: 
Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊα-
τρική» (Α’ 132).

8. Τον ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση 
Συστήματος Υγείας» (Α’ 123), και ιδίως το άρθρο 47 του 
νόμου αυτού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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9. Τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005, 
Α’ 287).

10. Τον ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της 
"Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 
Α.Ε." (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανω-
τικές διατάξεις» (Α’ 245).

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

12. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

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

14. Τον ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα κα-
πνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 161).

15. Τον ν. 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προ-
αγωγή της υγείας - ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 54) και ιδίως το άρθρο 15.

16. Το άρθρο 10 του ν. 4693/2020 «Σύσταση Αυτοτε-
λούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μη-
τρώων Ασθενών» (Α’ 116).

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

18. 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).

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

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

21. Την υπ’  αρ. οικ.3457/16-01-2014 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρ-
μάκων» (Β’ 64) και ιδίως του άρθρου 15 αυτής, σύστασης 
της Εθνικής Επιτροπής παρακολούθησης της φαρμακευ-
τικής δαπάνης και της εφαρμογής των θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων συνταγογράφησης.

22. Την υπό στοιχεία Γ.Π. οικ. 6867729/11/2022 
απόφαση Υπουργού Υγείας «Σύσταση Εθνικού Μη-
τρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη - Ηλεκτρονική συ-
νταγογράφηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων, των 
εργαστηριακών εξετάσεων ποσοτικού προσδιορισμού 
HIV-1 RNA και άλλων εξετάσεων παρακολούθησης 
της HIV λοίμωξης» (Β’ 6110), εκδοθείσα μετά το από 
29-11-2022 ενημερωτικό σημείωμα περί σύμφωνης 
γνώμης της «Επιτροπής Για Την Παρακολούθηση της 
Φαρμακευτικής Δαπάνης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 57/2020) για την 
έκδοση αυτής.

23. Την υπό στοιχεία Β1α/Γ.Π. οικ. 4546/23-01-2023 εισή-
γηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομι-
κών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία από την παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος 
του του κρατικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων 
του, καθώς ρυθμίζεται ένα διαδικαστικό μόνο θέμα της 

σύστασης Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη - 
Ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των αντιρετροϊκών 
φαρμάκων, των εργαστηριακών εξετάσεων ποσοτικού 
προσδιορισμού HIV-1 RNA και άλλων εξετάσεων παρακο-
λούθησης της HIV λοίμωξης» και ειδικότερα μετατίθεται η 
ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας τους από 
την 01η/02/2023 για την 15η/03/2023, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π. οικ. 68677/

29-11-2022 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Σύσταση 
Εθνικού Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη - Ηλεκτρονι-
κή συνταγογράφηση των αντιρετροϊκών φαρμάκων, των 
εργαστηριακών εξετάσεων ποσοτικού προσδιορισμού 
HIV-1 RNA και άλλων εξετάσεων παρακολούθησης της 
HIV λοίμωξης» (Β’ 6110) και ειδικότερα μόνο της παρ. 1 
του άρθρου 7 αυτής αναφορικά με το χρονικό σημείο 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Εθνικού 
Μητρώου Ασθενών με HIV λοίμωξη και της Ηλεκτρο-
νική Συνταγογράφησης των συνταγών αντιρετροϊκών 
φαρμάκων και των παραπεμπτικών των εργαστηρια-
κών εξετάσεων ποσοτικού προσδιορισμού HIV-1 RNA 
και άλλων εξετάσεων παρακολούθησης της HIV λοίμω-
ξης καθώς των συνταγών προφυλακτικής αντιρετροϊ-
κής αγωγής μετά από πιθανή έκθεση στην HIV λοίμωξη 
[Post-Exposure Prophylaxis - PEP], η οποία μετατίθεται 
από την 1η/02/2023 για την 15η/03/2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2023

Ο Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ   

Ι

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./9/οικ.1150 (2)
Κατανομή ενός (1) Μονίμου εξ Εφεδρείας Αξιω-

ματικού στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (Υπουρ-

γείο Εθνικής Άμυνας). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοι-
πές διατάξεις» (Α’ 105), την παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και την παρ. 5 του άρθρου 11 
του ν. 3833/2010(Α’ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 
84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμμα-
τειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το π.δ. 2/2021 «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 2).
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3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/ 01-3-2011 
(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/136/18686/
29-12-2022 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

5. Το υπό στοιχεία Φ.415.311/29/Σ.9083/25-11-2022 
έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής ’Αμυνας (ΓΕΣ), για την 
κίνηση των διαδικασιών ανάκλησης ενός (1) Μονίμου 
από την Εφεδρεία Αξιωματικού του Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Άμυνας.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 

διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) Μόνιμου εξ Εφεδρείας Αξιωμα-
τικού στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2023

Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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*02003392501230004*

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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