
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση μη αμειβόμενης Ομάδας Εργασίας με 
αντικείμενο την παρακολούθηση της υλοποίησης 
του Έργου «Μετασχηματισμός διαδικασιών Προ-
ξενικών Υπηρεσιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5089154.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 51245/06.06.2022 
(Β’ 2795) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση 
των όρων, προϋποθέσεων, απαιτούμενων δικαιο-
λογητικών, της διαδικασίας για τη χορήγηση του 
δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές προς τη φο-
ρολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης, το είδος των οφειλών που υπόκεινται 
σε έκπτωση, τη διαδικασία χρηματοδότησης της 
απώλειας των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπά 
ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του 
ν. 4706/2020 (Α’ 136)».

3 Αναγνώριση της Καρδιολογικής Κλινικής του Πα-
νεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ως Κέντρου μη χειρουργικής εμφύτευσης συ-
σκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών με 
τη χρήση του συστήματος MitraClip.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Π48-2597 (1)
   Σύσταση μη αμειβόμενης Ομάδας Εργασίας με 

αντικείμενο την παρακολούθηση της υλοποί-

ησης του Έργου «Μετασχηματισμός διαδικα-

σιών Προξενικών Υπηρεσιών» με Κωδικό ΟΠΣ 

5089154.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 285 του ν. 4781/2021 «Οργά-

νωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβού-
λιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς 
αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

2. Την παρ. 1 του άρθρου 21 και τα άρθρα 34-35 του 
ν.  4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

3. Τα άρθρα 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώ-
δικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 «Κωδι-
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα», Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

6. Την παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφι-
ακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομο-
θεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

7. Την υπ’ αρ. 7190/28.05.2021 απόφαση της Κοινωνί-
ας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. «Διενέργεια Ηλεκτρονικού 
Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για 
την επιλογή αναδόχου για το Έργο “Μετασχηματισμός 
διαδικασιών Προξενικών Υπηρεσιών” με Κωδικό ΟΠΣ 
5089154» (ΑΔΑΜ: 21PROC008691524).

8. Την υπ’ αρ. 1875 από 21.02.2022 σύμβαση μεταξύ 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. και της Ένωσης 
Εταιρειών Vodafone - Παναφόν Ανώνυμη Ελληνική Εται-
ρία Τηλεπικοινωνιών ΑΕΕΤ και Quality & Reliability Εφαρ-
μογές Υψηλής Τεχνολογίας Ανώνυμη Βιομηχανική και 
Εμπορική Εταιρία (ΑΔΑΜ:22SYMV010108208).

9. Την υπό στοιχεία C1-02-001 από 28.01.2021 Προ-
γραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

10. Την ανάγκη σύστασης μη αμειβόμενης Ομάδας 
Εργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με σκοπό την 
παρακολούθηση της υλοποίησης και την παροχή ειση-
γήσεων και προτάσεων για τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας του Έργου «“Μετασχηματισμός διαδικασιών 
Προξενικών Υπηρεσιών” με Κωδικό ΟΠΣ 5089154», για 
το χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την έναρξη 
της παραγωγικής λειτουργίας του.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση μη αμειβόμενης Ομάδας Εργασίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία θα συγκροτηθεί με 
απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και θα αποτελείται 
από: α) τον προϊστάμενο της ή Γενικής Διεύθυνσης Από-
δημου Ελληνισμού, ως Πρόεδρο, β) τον Διευθυντή του 
Διπλωματικού Γραφείου του Υφυπουργού Εξωτερικών 
αρμόδιου για τον Απόδημο Ελληνισμό, γ) έναν εκπρό-
σωπο της Γενικής Επιθεώρησης, δ) έναν εκπρόσωπο της 
ΣΤ-Β’ Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ε) τον 
προϊστάμενο της Η2 Διεύθυνσης Προξενικών Υποθέσε-
ων, στ) έναν εκπρόσωπο της ΣΤ2 Διεύθυνσης Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ζ) 
ένα στέλεχος του Διπλωματικού Κλάδου, βαθμού τουλά-
χιστον Συμβούλου Πρεσβείας Α’, με κατάλληλη προξε-
νική εμπειρία, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Χρέη 
γραμματειακής υποστήριξης ανατίθενται σε υπάλληλο 
του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού ή του Κλάδου Δι-
οικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης.

2. Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας θα είναι η παρα-
κολούθηση της υλοποίησης και η υποβολή εισηγήσε-
ων και προτάσεων για τη διασφάλιση της ομαλής λει-
τουργίας του Έργου «“Μετασχηματισμός διαδικασιών 
Προξενικών Υπηρεσιών”, με Κωδικό ΟΠΣ 5089154», για 
χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας του.

Η Ομάδα Εργασίας καλείται να διατυπώσει συστάσεις, 
προτάσεις και απόψεις για θέματα που ανακύπτουν και 
αφορούν την ομαλή υλοποίηση και απρόσκοπτη λει-
τουργία του εν θέματι έργου, (επί παραδείγματι, βέλτι-
στες ροές εργασίας, απαιτούμενες νομοθετικές τροπο-
ποιήσεις, απαιτούμενες συμπληρωματικές ενέργειες επί 
θεμάτων πληροφορικής, κ.ά.) καθώς και να διασφαλί-
σει την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ Κοινωνίας της 
Πληροφορίας Μ.Α.Ε, του Αναδόχου και των αρμόδιων 
Υπηρεσιών του Υπουργείου.

3. Τα μέλη της παρ. 1 θα συμμετέχουν στη συνιστώμε-
νη με την παρούσα απόφαση Ομάδα Εργασίας, εκ πα-
ραλλήλου με τα καθήκοντά τους στη Διεύθυνση όπου 
υπηρετούν.

4. Η Ομάδα Εργασίας της παρ. 1 θα συνεδριάζει σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες, 
εντός του ωραρίου απασχόλησης, δια ζώσης ή με τη-
λεδιάσκεψη.

5. Η Ομάδα Εργασίας υποβοηθεί, αλλά δεν υποκαθι-
στά τον ρόλο των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 
221 του ν. 4412/2016 καθώς και της Επιτροπής των άρ-
θρων 5 και 6 της υπό στοιχεία C1-02-001 από 28.01.2021 
Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου 
Εξωτερικών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας για το 
εν θέματι Έργο.

6. Η Ομάδα Εργασίας τελεί υπό τον συντονισμό και την 
εποπτεία του προϊσταμένου της Η’ Γενικής Διεύθυνσης 
Απόδημου Ελληνισμού.

7. Ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας δύναται, εφό-
σον το κρίνει αναγκαίο, να προσκαλεί κατά περίπτωση, 
αναλόγως της ημερήσιας διάταξης, να συμμετέχουν στις 

συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας και άλλοι υπηρεσι-
ακοί παράγοντες καθώς και άλλα πρόσωπα, τα οποία 
θα μπορούσαν να συνδράμουν, λόγω αρμοδιότητας ή 
εμπειρίας, στην αποτελεσματική εξέταση των θεμάτων, 
για τα οποία η Ομάδα Εργασίας είναι αρμόδια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. 32058 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 51245/06.06.2022 

(Β’ 2795) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση 

των όρων, προϋποθέσεων, απαιτούμενων δικαιο-

λογητικών, της διαδικασίας για τη χορήγηση του 

δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές προς τη φο-

ρολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης, το είδος των οφειλών που υπόκεινται 

σε έκπτωση, τη διαδικασία χρηματοδότησης της 

απώλειας των ασφαλιστικών εισφορών και λοι-

πά ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 87 

του ν. 4706/2020 (Α’ 136)».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 87 του ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυ-

βέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κε-
φαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» (Α’ 136), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 του ν. 4916/2022 
(Α’ 65).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και 
τον ν. 4446/2016 και ιδίως τα άρθρα 75 έως 90.

3. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο-
σίων Εσόδων» (Α’ 90).

4. Το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογι-
κής Διαδιίας» (Α’ 170).

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

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών (Α’ 155).

7. Το 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).

8. Το π.δ. 2/2021 (Α’ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).
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10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

11. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποί-
ηση για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
σε συνδυασμό με την παρ.  22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019.

12. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

13. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

14. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

15. Tο άρθρο 3 του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Ανα-
διοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψη-
φιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων 
εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργα-
σίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

16. Την υπό στοιχεία 51245/06.06.2022 (Β’ 2795) κοινή 
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση των όρων, προϋποθέσε-
ων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας για τη 
χορήγηση του δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές προς τη 
φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλι-
σης, το είδος των οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση, τη 
διαδικασία χρηματοδότησης της απώλειας των ασφαλιστι-
κών εισφορών και λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή του 
άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136)», όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. 111852/28.11.2022 (Β’ 6019) απόφαση.

17. Το από 28/02/2023 αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης 
Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού της Δ.ΥΠ.Α για την πα-
ράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport - Ρύθμιση 
ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων παραμεθορίου» 
της ΑΑΔΕ, έως 31/07/2023 λόγω μη έγκαιρης λήψης από 
τα αρμόδια δικαστήρια των δικαιολογητικών παραίτη-
σης από τα ένδικα μέσα προκειμένου οι δικαιούχοι να 
υποβάλουν εγκαίρως αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση.

18. Το υπ’ αρ. 28353/16.03.2023 εισηγητικό σημείωμα 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει 
της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο-
φασίζουμε: 

Άρθρο Μόνο
1. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 4 «Διαδικα-

σία υποβολής αίτησης από τη δικαιούχο-επιχείρη-
ση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα» της υπό στοιχεία 
51245/06.06.2022 (Β’ 2795) Κοινής Υπουργικής Απόφα-
σης: «Ρύθμιση των όρων, προϋποθέσεων, απαιτούμενων 
δικαιολογητικών, της διαδικασίας για τη χορήγηση του 
δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές προς τη φορολογική 
διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το εί-

δος των οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση, τη διαδι-
κασία χρηματοδότησης της απώλειας των ασφαλιστικών 
εισφορών και λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή του 
άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136)», ως εξής: 

«2. Οι αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβάλ-
λονται έως 31/07/2023».

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2023 

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ    ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

   Ι

 Αριθμ. Γ2α/οικ 17470 (3)
Αναγνώριση της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανε-

πιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ως 

Κέντρου μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών 

διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών με τη χρήση 

του συστήματος MitraClip.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 3 και 4 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση 

Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α’ 105), όπως επαναφέρ-
θηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/1994 «Απο-
κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 34).

2. Τον ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α’ 143).
3. Τα άρθρα 53 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και 

Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α’ 123).
4. Το άρθρο 20 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45).
5. Τo άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 17 του ν. 4664/20 (Α’ 32).

6. Το άρθρο 2 του ν. 1471/1984 (Α’ 112) και του άρθρου 
19 του ν. 2519/1997 (Α’ 165).

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

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

9. Την υπό στοιχεία Α1ε/Γ.Π.οικ.15658/16-3-2022 Από-
φαση Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Εξουσιοδότη-
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ση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρώτριας 
Υπουργού» στους Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων 
του Υπουργείου Υγείας» (Β’ 1318).

10. Την υπό στοιχεία Α3γ/72667/30-9-2016 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Όροι και προϋπο-
θέσεις αξιολόγησης τμημάτων Νοσοκομείων και κλινι-
κών ως προς την καταλληλότητα ανάπτυξης κέντρων 
μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης 
ενδοκαρδιακών βλαβών με τη χρήση του συστήματος 
MitraClip-κριτήρια επιλογής ασθενών (Β’ 3180).

11. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.30741/30-5-2022 από-
φαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα «Τοποθέτηση Προ-
ϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ: 
9206465ΦΥΟ-55Ω).

12. Τα υπ’ αρ. 43720/24-9-2020 και 23851/8-6-2021 
έγγραφα της 7ης Δ.Υ.ΠΕ.

13. Την υπ’  αρ. 5 απόφαση της 300ης/25-11-2022 
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Ολομέλειας του Κ.Ε.Σ.Υ, η οποία 
έγινε αποδεκτή από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας.

14. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ. 16200/16-3-2023 έγγρα-
φο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και 
το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του 
αναφερόμενου φορέα, αποφασίζουμε:

1. Την αναγνώριση της Καρδιολογικής Κλινικής του 
Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ως κέντρο για την μη χειρουργική εμ-
φύτευση συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών 
με τη χρήση του συστήματος MitraClip με επιστημονικά 
υπεύθυνο του προγράμματος τον ΣΚΑΛΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥ-
ΗΛ Αναπληρωτή Καθηγητή Καρδιολογίας, και μέλη της 
ομάδα καρδιάςπου θα διενεργούν τις επεμβάσεις τους, 
ΚΟΧΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Καθηγητή Καρδιολογίας, ΣΚΑΛΙΔΗ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Αναπληρωτή Καθηγητή Καρδιολογίας, 
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ Αναπληρωτή Καθηγητή Καρδιο-
Θωρακοχειρουργικής και ΧΑΜΗΛΟ ΜΙΧΑΗΛ Καρδιολόγο 
Επιμελητή Α’ ΕΣΥ, καθότι πληρούνται οι όροι και οι προϋ-
ποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 
Α3γ/72667/30-9-2016 (Β’ 3180) υπουργικής απόφασης. 

2. Το Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υποχρεούται να υποβάλει εκ 
νέου αίτηση αξιολόγησης σε ενδεχόμενη μεταβολή 
ουσιαστικών στοιχείων που επηρεάζουν την εύρυθμη 
λειτουργία του κέντρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Μαρτίου 2023

Η Προϊσταμένη 
της Γενικής Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ   

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