
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναγνώριση της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής 
Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας (Μονάδα Ενδο-
κρινολογίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», ως Κέντρου Εμπειρογνωμο-
σύνης Σπανίων Νευροενδοκρινικών Νεοπλασμά-
των.

2 Αναγνώριση της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας 
και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου του Γενικού Νο-
σοκομείου «ΛΑΪΚΟ», ως Κέντρου Εμπειρογνωμο-
σύνης Σπανίων Αιματολογικών Νοσημάτων.

3 Αναγνώριση της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής 
Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας (Μονάδα Αυ-
τοάνοσων Ρευματικών Νόσων) του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του Γε-
νικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», ως Κέντρου 
Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Αυτοφλεγμονω-
δών και Αυτοάνοσων Νοσημάτων.

4 Αναγνώριση της Μονάδας Νευρομυϊκών Παθή-
σεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομεί-
ου Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ως Κέντρου 
Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Νευρολογικών Νο-
σημάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Υ.Π.Σχ./οικ. 74270 (1)
   Αναγνώριση της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογι-

κής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας (Μονάδα 

Ενδοκρινολογίας) του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών του Γενικού Νο-

σοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», ως Κέντρου Εμπει-

ρογνωμοσύνης Σπανίων Νευροενδοκρινικών 

Νεοπλασμάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρ-

φωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού 
Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 43/ 
τ.Α΄/9-3-2019).

2. Του ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα κα-
πνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 161/τ.Α΄/16-10-2019).

3. Του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 «Κύρωση συμβά-
σεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού 
Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών 
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου 
Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μα-
ρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις», 
(ΦΕΚ 140/τ.Α΄/1-8-2018).

4. Του άρθρου 99 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθ-
μίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες δια-
τάξεις», (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/7-8-2017).

5. Των άρθρων 9 έως 17 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθ-
μιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πο-
λύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών 
ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 
38/τ.Α΄/28-3-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Του ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της εθνικής νο-
μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων 
των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομι-
κής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις», 
(ΦΕΚ 261/τ.Α΄/9-12-2013).

7. Του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομι-
κών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», 
(ΦΕΚ 25/τ.Α΄/9-2-2007).

8. Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ 81/ 
τ.Α΄/4-4-2005)

9. Του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 
143/τ.Α΄/7-10-1983), όπως ισχύει.

10. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).

11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
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Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019).

12. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.») 
(ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-2010).

13. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/9-10-2017), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

14. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων», (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019).

15. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» 
(ΦΕΚ 133/τ.Α΄/7-08-2019).

16. Του άρθρου 29 του ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανά-
πτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και 
άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/
24-08-1993), όπως ισχύει.

17. 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 χαράκτηρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 137/ 
τ.Α΄/29-08-2019).

Β. Τις διατάξεις:
1. Της αριθμ. Γ2β/58442/27-07-2017 Υπουργικής 

Απόφασης «Καθορισμός μέτρων εκπλήρωσης κριτη-
ρίων αναγνώρισης Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης και 
Εξειδικευμένων Διαγνωστικών Εργαστηρίων σπανίων 
και πολύπλοκων νοσημάτων, συστήματος αξιολόγησης 
και διαδικασίας καθώς και στοιχείων υποβαλλόμενου 
φακέλου υποψηφιότητας», (ΦΕΚ 2736/τ.Β΄/4-8-2017), 
όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 3662/τ.Β΄/18-10-2017.

2. Της αριθμ. Α1β/Γ.Π. 76868/2017 απόφασης του Γε-
νικού Γραμματέα με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός 
μελών στην Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήματα-
Παθήσεις (Ε.Ε.Σ.Ν.Π.)του Κεντρικού Συμβουλίου Υγεί-
ας» (ΑΔΑ: Ω85Ι465ΦΥΟ-8ΜΕ), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Της αριθμ. Υ4Α οικ.25208/8-3-2013 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» (ΦΕΚ 698/τ.Β΄/28-03-2013), όπως 
ισχύει.

4. Της αριθμ. 1055/12-10-2018 πράξης του Πρύτανη 
«Μετονομασία της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής και 
Ειδικής Νοσολογίας και Ομώνυμου Εργαστηρίου του Το-
μέα Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας 
και καθορισμός του Εσωτερικού της Κανονισμού» (ΦΕΚ 
4922/τ.Β΄/5-11-2018).

5. Της αριθμ. Γ2α/24555/ 31-5-2019 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Εγκατάσταση και λειτουργία των Πανεπιστη-
μιακών Κλινικών του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γενικό Νο-
σοκομείο Αθηνών ΛΑΪΚΟ» (ΦΕΚ 2373/τ.Β΄/19-06-2019).

Γ.
1. Τη ν αριθμ. 8579/-7-6/2018 θετική γνωμοδότηση 

του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» περί 
έγκρισης σκοπιμότητας έναρξης δράσεων προετοιμασί-
ας του φακέλου υποψηφιότητας του Ενδοκρινολογικού 
Τμήματος της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινι-
κής και Ειδικής Νοσολογίας για αναγνώριση ως Κέντρου 
Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Νευροενδοκρινικών Νε-
οπλασμάτων.

2. Την αριθμ. 53/20-12/18 απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. 
«ΛΑΪΚΟ» περί έγκρισης σκοπιμότητας έναρξης δράσεων 
προετοιμασίας του φακέλου υποψηφιότητας του Ενδο-
κρινολογικού Τμήματος της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολο-
γικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας για αναγνώριση 
ως Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Νευροενδο-
κρινικών Νεοπλασμάτων.

3. Την αριθμ. 3126 /21-2-2019 θετική γνωμοδότηση 
του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» περί 
έγκρισης του φακέλου υποψηφιότητας του Ενδοκρινο-
λογικού Τμήματος της Α΄ Προπαιδευτική Παθολογικής 
Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας αναγνώριση ως Κέντρου 
Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Νευροενδοκρινικών Νε-
οπλασμάτων.

4. Την αριθμ. 2/21-2/19 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. 
«ΛΑΪΚΟ» περί έγκρισης του φακέλου υποψηφιότητας 
του Ενδοκρινολογικού Τμήματος της Α΄ Προπαιδευτι-
κής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας για αναγνώριση ως 
Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Νευροενδοκρι-
νικών Νεοπλασμάτων.

5. Το αριθμ. 19317 /29-3/2019 έγγραφο της 1ης Υ.ΠΕ.
Δ. Το πρακτικό της 11ης/12-6-2019 Συνεδρίασης της 

Εθνικής Επιτροπής για τα Σπάνια Νοσήματα - Παθήσεις 
(Ε.Ε.Σ.Ν.Π.).

Ε.
1. Την ανάγκη για παροχή ολοκληρωμένης και υψηλής 

ποιότητας φροντίδας υγείας σε ασθενείς που πάσχουν 
από σπάνια και πολύπλοκα νοσήματα.

2. Τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ασθε-
νών σε πολυεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών 
υγείας, οι οποίες να διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις και 
την εμπειρογνωμοσύνη για την κατάλληλη διαχείριση 
των ασθενών που πάσχουν από σπάνια και πολύπλοκα 
νοσήματα.

3. Την ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης με 
άλλα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
ή και διεθνές επίπεδο.

4. Την ανάπτυξη της συνεργασίας με συλλόγους ασθε-
νών που πάσχουν από σπάνια και πολύπλοκα νοσήματα.

ΣΤ. Την αριθμ. Β2α/Γ.Π.οικ.57545/02-08-2019 βεβαίω-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι 
με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την αναγνώριση της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής 
Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας (Μονάδα Ενδοκρινολο-
γίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» ως 
Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων και Πολύπλο-
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κων Νοσημάτων στην κύρια θεματική ενότητα: «Σπάνια 
Νευροενδοκρινικά Νεοπλάσματα», στις υποθεματικές 
ενότητες:

1. Παγκρεατικά Νευροενδοκρινικά Νεοπλάσματα
2. Γαστρικά Νευροενδοκρινικά Νεοπλάσματα ή Καρ-

κινοειδή Στομάχου
3. Νευροενδοκρινικά Νεοπλάσματα Δωδεκαδάκτυλου
4. Νευροενδοκριν ικά Νεοπλάσματα Λεπτού Εντέρου
5. Νευροενδοκρινικά Νεοπλάσματα Παχέως Εντέρου
6. Νευροενδοκρινικά Νεοπλάσματα Ορθού
7. Νευροενδοκρινικά Νεοπλάσματα Σκωληκοειδούς 

Απόφυσης
8. Νευροενδοκρινικά Νεοπλάσματα Πνεύμονα
9. Νευροενδοκρινικά Νεοπλάσματα Αγνώστου Πρω-

τοπαθούς Εστίας.
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ι

Αριθμ. Υ.Π.Σχ./οικ. 74272 (2)
    Αναγνώριση της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμί-

ας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου του Γενικού 

Νοσοκομείου «ΛΑΪΚΟ», ως Κέντρου Εμπειρογνω-

μοσύνης Σπανίων Αιματολογικών Νοσημάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρ-

φωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού 
Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 43/ 
τ.Α΄/9-3-2019).

2. Του ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα κα-
πνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 161/τ.Α΄/16-10-2019).

3. Του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 «Κύρωση συμβά-
σεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού 
Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών 
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου 
Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μα-
ρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις», 
(ΦΕΚ 140/τ.Α΄/1-8-2018).

4. Του άρθρου 99 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθ-
μίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες δια-
τάξεις», (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/7-8-2017).

5. Των άρθρων 9 έως 17 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθ-
μιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πο-

λύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών 
ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 
38/τ. Α΄/28-3-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Του ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της εθνικής νο-
μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων 
των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομι-
κής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις», 
(ΦΕΚ 261/τ.Α΄/9-12-2013).

7. Του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομι-
κών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», 
(ΦΕΚ 25/τ.Α΄/9-2-2007).

8. Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ 81/ 
τ.Α΄/4-4-2005)

9. Του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 
143/τ.Α΄/7-10-1983), όπως ισχύει.

10. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).

11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019).

12. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.») 
(ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-2010).

13. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/9-10-2017), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

14. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων», (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019).

15. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» 
(ΦΕΚ 133/τ.Α΄/7-08-2019).

16. 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.» (ΦΕΚ 137/ 
τ.Α΄/29-08-2019).

Β. Τις διατάξεις:
1. Της αριθμ. Γ2β/58442/27-07-2017 υπουργικής 

απόφασης «Καθορισμός μέτρων εκπλήρωσης κριτη-
ρίων αναγνώρισης Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης και 
Εξειδικευμένων Διαγνωστικών Εργαστηρίων σπανίων 
και πολύπλοκων νοσημάτων, συστήματος αξιολόγησης 
και διαδικασίας καθώς και στοιχείων υποβαλλόμενου 
φακέλου υποψηφιότητας», (ΦΕΚ 2736/τ.Β΄/4-8-2017), 
όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 3662/τ.Β΄/18-10-2017.
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2. Της αριθμ. Α1β/Γ.Π. 76868/2017 απόφασης του Γε-
νικού Γραμματέα με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός 
μελών στην Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήματα - 
Παθήσεις (Ε.Ε.Σ.Ν.Π.) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγεί-
ας» (ΑΔΑ: Ω85Ι465ΦΥΟ-8ΜΕ), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Της αριθμ. Υ4α/οικ.25208/08-03-2013 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου 
Αθηνών ΛΑΪΚΟ», (ΦΕΚ 698/τ.Β΄/28-3-2013).

4. Της αριθμ. ΔΥ2β/41989/4-5-2012 απόφασης του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: 
«Αναγνώριση της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας του 
ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» ως Κέντρο Αναφοράς Πρόληψης Θαλασ-
σαιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου», (ΦΕΚ 1547/ 
τ.Β΄/8-5-2012).

Γ.
1. Την αριθμ. 2571/15-2-2018 θετική γνωμοδότηση 

του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» επί 
του αιτήματος της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας και 
Δρεπανοκυτταρικής Νόσου του Νοσοκομείου για έγκρι-
ση σκοπιμότητας έναρξης δράσεων προετοιμασίας για 
αναγνώριση ως Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης σπανίων 
και πολύπλοκων νοσημάτων.

2. Την αριθμ. 12/21-3-18 απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. 
«ΛΑΪΚΟ» περί έγκρισης σκοπιμότητας έναρξης δράσε-
ων προετοιμασίας για αναγνώριση της Μονάδας Μεσο-
γειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου του 
Νοσοκομείου ως Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης σπανίων 
και πολύπλοκων νοσημάτων.

3. Την αριθμ. 534/15-5-18 θετική γνωμοδότηση του 
Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ» περί 
έγκρισης του φακέλου υποψηφιότητας της Μονάδας 
Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου 
του Νοσοκομείου για αναγνώριση ως Κέντρου Εμπει-
ρογνωμοσύνης σπανίων και πολύπλοκων νοσημάτων.

4. Την αριθμ. 17/25-4-18 απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν.Α.
«ΛΑΪΚΟ» περί έγκρισης του φακέλου υποψηφιότητας 
της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτ-
ταρικής Νόσου του Νοσοκομείου για αναγνώριση ως 
Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης σπανίων και πολύπλοκων 
νοσημάτων.

5. Το αριθμ. Α.Π. 24951/23-5-2018 έγγραφο της 1ης 
Υ.ΠΕ.

Δ. Το πρακτικό της 6ης/28-2-2019 Συνεδρίασης της 
Εθνικής Επιτροπής για τα Σπάνια Νοσήματα - Παθήσεις 
(Ε.Ε.Σ.Ν.Π.).

Ε.
1. Την ανάγκη για παροχή ολοκληρωμένης και υψηλής 

ποιότητας φροντίδας υγείας σε ασθενείς που πάσχουν 
από σπάνια και πολύπλοκα νοσήματα.

2. Τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ασθε-
νών σε πολυεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών 
υγείας, οι οποίες να διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις και 
την εμπειρογνωμοσύνη για την κατάλληλη διαχείριση 
των ασθενών που πάσχουν από σπάνια και πολύπλοκα 
νοσήματα.

3. Την ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης με 
άλλα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
ή και διεθνές επίπεδο.

4. Την ανάπτυξη της συνεργασίας με συλλόγους ασθε-
νών που πάσχουν από σπάνια και πολύπλοκα νοσήματα.

ΣΤ. Την αριθμ. Β2α/Γ.Π.οικ.57547/02-08-2019 βεβαίω-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι 
με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

τη ν αναγνώριση της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας 
και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου του Γενικού Νοσοκομεί-
ου «ΛΑΪΚΟ» ως Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων 
και Πολύπλοκων Νοσημάτων στην κύρια θεματική ενό-
τητα «Σπάνια Αιματολογικά Νοσήματα» ενηλίκων και 
υποθεματική κατηγορία «Σπάνιες Ερυθροκυτταρικές 
βλάβες (Αιμοσφαιρινοπάθειες)»: (Μεσογειακή Αναιμία, 
β-Θαλασσαιμία ομόζυγος ή μείζων ή νόσος Cooley, Ενδι-
άμεση Θαλασσαιμία, β - Θαλασσαιμία ετερόζυγος (στίγ-
μα) -α ή -β, Αιμοσφαιρινοπάθεια Η, Δρεπανοκυτταρική 
Νόσος, Ετερόζυγη μορφή, Δρεπανοκυτταρική αναιμία, 
Σύνθετη διπλή ετερόζυγη),

στο πεδίο της Γενετικής Συμβουλευτικής, της Πρό-
ληψης (πληθυσμιακός έλεγχος), της Διάγνωσης (γενε-
τικός έλεγχος και προγεννητικός έλεγχος εμβρύου), της 
Θεραπείας και της Φροντίδας (Τακτικές μεταγγίσεις ή 
αφαιμαξομεταγγίσεις, αντιμετώπιση επώδυνων αγγειο-
αποφρακτικών κρίσεων προς αποφυγή εισαγωγής και 
ταλαιπωρίας των ασθενών, αποσιδηρωτική αγωγή, θε-
ραπευτική αντιμετώπιση επιπλοκών).

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ι

Αριθμ. Υ.Π.Σχ./οικ. 74261 (3)
    Αναγνώριση της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογι-

κής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας (Μονάδα 

Αυτοάνοσων Ρευματικών Νόσων) του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του 

Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ», ως Κέ-

ντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Αυτοφλεγ-

μονωδών και Αυτοάνοσων Νοσημάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρ-

φωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού 
Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 43/ 
τ.Α΄/9-3-2019).

2. Του ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα κα-
πνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 161/τ.Α΄/16-10-2019).
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3. Του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 «Κύρωση συμβά-
σεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού 
Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών 
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου 
Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μα-
ρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις», 
(ΦΕΚ 140/τ.Α΄/1-8-2018).

4. Του άρθρου 99 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθ-
μίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες δια-
τάξεις», (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/7-8-2017).

5. Των άρθρων 9 έως 17 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθ-
μιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πο-
λύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών 
ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 
38/τ.Α΄/28-3-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Του ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της εθνικής νο-
μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων 
των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομι-
κής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις», 
(ΦΕΚ 261/τ.Α΄/9-12-2013).

7. Του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομι-
κών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», 
(ΦΕΚ 25/τ.Α΄/9-2-2007).

8. Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ 81/ 
τ.Α΄/4-4-2005).

9. Του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 
143/τ.Α΄/7-10-1983), όπως ισχύει.

10. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).

11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019).

12. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.») 
(ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-2010).

13. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/9-10-2017), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

14. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων», (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019).

15. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» 
(ΦΕΚ 133/τ.Α΄/7-08-2019).

16. Του άρθρου 29 του ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανά-
πτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και 
άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/
24-08-1993), όπως ισχύει.

17. 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.» (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/ 
29-08-2019).

Β. Τις διατάξεις:
1. Της αριθμ. Γ2β/58442/27-07-2017 υπουργικής 

απόφασης «Καθορισμός μέτρων εκπλήρωσης κριτη-
ρίων αναγνώρισης Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης και 
Εξειδικευμένων Διαγνωστικών Εργαστηρίων σπανίων 
και πολύπλοκων νοσημάτων, συστήματος αξιολόγησης 
και διαδικασίας καθώς και στοιχείων υποβαλλόμενου 
φακέλου υποψηφιότητας», (ΦΕΚ 2736/τ.Β΄/4-8-2017), 
όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 3662/τ.Β΄/18-10-2017.

2. Της αριθμ. Α1β/Γ.Π. 76868/2017 απόφασης του Γε-
νικού Γραμματέα με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός 
μελών στην Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήματα - 
Παθήσεις (Ε.Ε.Σ.Ν.Π.) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγεί-
ας» (ΑΔΑ: Ω85Ι465ΦΥΟ-8ΜΕ), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Της αριθμ. Υ4Α οικ.25208/ 8-3-2013 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου 
Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» (ΦΕΚ 698/τ.Β΄/28-03-2013), όπως ισχύει.

4. Της αριθμ. 1055/12-10/2018 πράξης του Πρύτανη 
«Μετονομασία της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής και 
Ειδικής Νοσολογίας και Ομώνυμου Εργαστηρίου του Το-
μέα Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας 
και καθορισμός του Εσωτερικού της Κανονισμού» (ΦΕΚ 
4922/τ.Β΄/5-11-2018).

5. Της αριθμ. Γ2α/24555/ 31-5-2019 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Εγκατάσταση και λειτουργία των Πανεπιστη-
μιακών Κλινικών του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γενικό Νο-
σοκομείο Αθηνών ΛΑΪΚΟ» (ΦΕΚ 2373/τ.Β΄/19-06-2019).

Γ.
1. Την αριθμ. 273/06-03-2019 θετική γνωμοδότηση 

του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» περί 
έγκρισης σκοπιμότητας έναρξης δράσεων προετοιμασί-
ας του φακέλου υποψηφιότητας της Α΄ Προπαιδευτικής 
Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας (Μονάδα 
Αυτοάνοσων Ρευματικών Νόσων), για αναγνώριση ως 
Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Αυτοφλεγμονω-
δών και Αυτοάνοσων Νοσημάτων.

2. Την αριθμ. 4/06-03-19 απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν.Α.. 
«ΛΑΪΚΟ» περί έγκρισης σκοπιμότητας έναρξης δράσε-
ων προετοιμασίας του φακέλου υποψηφιότητας της Α΄ 
Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νο-
σολογίας (Μονάδα Αυτοάνοσων Ρευματικών Νόσων), για 
αναγνώριση ως Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων 
Αυτοφλεγμονωδών και Αυτοάνοσων Νοσημάτων.

3. Την αριθμ. 5477/03-04-2019 θετική γνωμοδότηση 
του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» περί 
έγκρισης του φακέλου υποψηφιότητας της Α΄ Προπαι-
δευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας 
(Μονάδα Αυτοάνοσων Ρευματικών Νόσων), για αναγνώ-
ριση ως Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Αυτο-
φλεγμονωδών και Αυτοάνοσων Νοσημάτων.
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4. Την αριθμ. 8/03-04-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. 
«ΛΑΪΚΟ» περί έγκρισης του φακέλου υποψηφιότητας της 
Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής 
Νοσολογίας (Μονάδα Αυτοάνοσων Ρευματικών Νόσων), 
για αναγνώριση ως Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπα-
νίων Αυτοφλεγμονωδών και Αυτοάνοσων Νοσημάτων.

5. Το αριθμ. 27916/20-5-2019 έγγραφο της 1ης Υ.ΠΕ.
Δ. Το πρακτικό της 13ης/20-6-2019 Συνεδρίασης της 

Εθνικής Επιτροπής για τα Σπάνια Νοσήματα - Παθήσεις 
(Ε.Ε.Σ.Ν.Π.).

Ε.
1. Την ανάγκη για παροχή ολοκληρωμένης και υψηλής 

ποιότητας φροντίδας υγείας σε ασθενείς που πάσχουν 
από σπάνια και πολύπλοκα νοσήματα.

2. Τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ασθενών 
σε πολυεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών υγείας, οι 
οποίες να διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρο-
γνωμοσύνη για την κατάλληλη διαχείριση των ασθενών 
που πάσχουν από σπάνια και πολύπλοκα νοσήματα.

3. Την ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης με 
άλλα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
ή και διεθνές επίπεδο.

4. Την ανάπτυξη της συνεργασίας με συλλόγους ασθε-
νών που πάσχουν από σπάνια και πολύπλοκα νοσήματα.

ΣΤ. Την αριθμ. Β2α/Γ.Π.οικ.57562/02-08-2019 βεβαίω-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι 
με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη ν αναγνώριση της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής 
Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας (Μονάδα Αυτοάνοσων 
Ρευματικών Νόσων) του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών του Γενικού Νοσοκομείου Αθη-
νών «ΛΑΪΚΟ» ως Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων 
και Πολύπλοκων Νοσημάτων στην κύρια θεματική ενό-
τητα: «Σπάνια Αυτοφλεγμονώδη και Αυτοάνοσα Νοσή-
ματα», στην υποθεματική ενότητα:

«Νόσος Behcet»
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ι

Αριθμ. Υ.Π.Σχ./οικ. 74259 (4)
    Αναγνώριση της Μονάδας Νευρομυϊκών Παθή-
σεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομεί-
ου Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ως Κέντρου 
Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Νευρολογικών Νο-
σημάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρ-

φωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού 
Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 43/ 
τ.Α΄/9-3-2019).

2. Του ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα κα-
πνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 161/τ.Α΄/16-10-2019).

3. Του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 «Κύρωση συμβά-
σεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού 
Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών 
Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου 
Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μα-
ρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις», 
(ΦΕΚ 140/τ.Α΄/1-8-2018).

4. Του άρθρου 99 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθ-
μίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες δια-
τάξεις», (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/7-8-2017).

5. Των άρθρων 9 έως 17 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθ-
μιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πο-
λύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών 
ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 
38/τ. Α΄/28-3-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Του ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της εθνικής νο-
μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων 
των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομι-
κής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις», 
(ΦΕΚ 261/τ.Α΄/9-12-2013).

7. Του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομι-
κών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», 
(ΦΕΚ 25/τ.Α΄/9-2-2007).

8. Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ 81/ 
τ.Α΄/4-4-2005).

9. Του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 
143/τ.Α΄/7-10-1983), όπως ισχύει.

10. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).

11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/9-7-2019).

12. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.») 
(ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-7-2010).

13. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/9-10-2017), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

14. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων», (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/17-7-2019).

15. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
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λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» 
(ΦΕΚ 133/τ.Α΄/7-08-2019).

16. 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» (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/ 
29-08-2019).

Β. Τις διατάξεις:
1. Της αριθμ. Γ2β/58442/27-07-2017 Υπουργικής 

απόφασης «Καθορισμός μέτρων εκπλήρωσης κριτη-
ρίων αναγνώρισης Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης και 
Εξειδικευμένων Διαγνωστικών Εργαστηρίων σπανίων 
και πολύπλοκων νοσημάτων, συστήματος αξιολόγησης 
και διαδικασίας καθώς και στοιχείων υποβαλλόμενου 
φακέλου υποψηφιότητας», (ΦΕΚ 2736/τ.Β΄/4-8-2017), 
όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 3662/τ.Β΄/18-10-2017.

2. Της αριθμ. ΑΙβ/Γ.Π. 76868/2017 απόφασης του Γε-
νικού Γραμματέα με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός 
μελών στην Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήματα - 
Παθήσεις (Ε.Ε.Σ.Ν.Π.) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγεί-
ας» (ΑΔΑ: Ω85Ι465ΦΥΟ-8ΜΕ), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Της αριθμ. Υ4α/137001/07 κοινής υπουργικής από-
φασης «Τροποποίηση- Συμπλήρωση του Οργανισμού 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών » 
(ΦΕΚ 296/τ.Β΄/25-2-2008).

4. Της αριθμ. Υ4α/οικ. 24519/8-3/2013 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γε-
νικού Νοσοκομείου Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»», 
(ΦΕΚ 697/τ.Β΄/28-3-2013), όπως ισχύει.

Γ.
1. Την αριθμ. 972/23-11-2018 απόφαση του Επιστημο-

νικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗ-
ΘΕΙΑ» περί έγκρισης του φακέλου υποψηφιότητας της 
Μονάδας Νευρομυικών Παθήσεων για αναγνώριση ως 
Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης σπανίων και πολύπλοκων 
νοσημάτων.

2. Την αριθμ. 57/ 28-11/18 απόφαση Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. Πα-
τρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» περί έγκρισης του φακέλου 
υποψηφιότητας της Μονάδας Νευρομυικών Παθήσεων, 
για αναγνώριση ως Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης σπα-
νίων και πολύπλοκων νοσημάτων.

5. Το αριθμ. 1446/10-1-2019 έγγραφο της 6ης Υ.ΠΕ.
Δ. Το πρακτικό της 10ης/10-6-2019 Συνεδρίασης της 

Εθνικής Επιτροπής για τα Σπάνια Νοσήματα- Παθήσεις 
(Ε.Ε.Σ.Ν.Π.).

Ε.
1. Την ανάγκη για παροχή ολοκληρωμένης και υψηλής 

ποιότητας φροντίδας υγείας σε ασθενείς που πάσχουν 
από σπάνια και πολύπλοκα νοσήματα.

2. Τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ασθε-
νών σε πολυεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών 
υγείας, οι οποίες να διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις και 
την εμπειρογνωμοσύνη για την κατάλληλη διαχείριση 
των ασθενών που πάσχουν από σπάνια και πολύπλοκα 
νοσήματα.

3. Την ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης με 
άλλα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
ή και διεθνές επίπεδο.

4. Την ανάπτυξη της συνεργασίας με συλλόγους ασθε-
νών που πάσχουν από σπάνια και πολύπλοκα νοσήματα.

ΣΤ. Την αριθμ. Β2α/Γ.Π.οικ. 59414/14-08-2019 βεβαίω-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι 
με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη ν αναγνώριση της Μονάδας Νευρομυϊκων Παθήσε-
ων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών 
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ως Κέντρου Εμπειρογνωμοσύ-
νης Σπανίων και Πολύπλοκων Νοσημάτων στην κύρια 
θεματική ενότητα: «Σπάνια Νευρολογικά Νοσήματα», 
στις υποθεματικές ενότητες:

1. Νωτίαια μυϊκή ατροφία και σχετιζόμενα σύνδρομα 
Πολυνευροπάθειες - Νοσήματα νευρομυϊκής σύναψης 
και μυών

2. Νωτίαια μυϊκή ατροφία
3. Πλαγία μυατροφική σκλήρυνση/ Άλλες νόσοι κινη-

τικού νευρώνα
4. Κληρονομικές νευροπάθειες
5. Χρόνια φλεγμονώδη πολυνευροπάθεια
6. Μυϊκές δυστροφίες
7. Μυοτονικές νόσοι
8. Μιτοχονδριακές μυοπάθησεις
9. Μυοπάθειες από διαταραχή μεταβολισμού, συγγε-

νείς και άλλες
10. Μυασθένεια
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   
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*02040390511190008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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