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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των
μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
του κορωνοϊού.

2

Άδεια καταλληλότητας για εκτέλεση εμβολισμών
αρτηριοφλεβικών δυσπλασιών και ανευρυσμάτων του Κ.Ν.Σ. στο 424 ΓΣΝΕ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Β1.α/οικ. 19627
(1)
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια των
μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42).
2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις » (Α΄ 31).
3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Την αριθμ. 340/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄3051).
8. Την αριθμ. Β1α/οικ.19021/17.3.2020 εισήγηση του
άρθρου 24 παρ. 5 περ. (ε) του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/
Α΄/28-6-14), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της

Αρ. Φύλλου 934

παρ. 1 του άρθ. 34 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110), σύμφωνα με
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλεί
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους
εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων
ευρώ (75.500.000 €).
9. Το από 18/03/2020 ηλ. μήνυμα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το οποίο
η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του υπό
κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που
σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ. 1023-7110000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου
Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού
του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών πρόσληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, αγοράς υλικών και μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, με το ποσό των εβδομήντα πέντε
εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (75.500.000 €),
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά τα αναφερόμενα
στο άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42).
Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους επιμέρους φορείς υλοποίησης
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση του
οικείου Υπουργού και ως ακολούθως:
Ποσό δέκα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000€)
για την αγορά ατομικών ειδών προστασίας από τον
COVΙD-19.
Ποσό εννέα εκατομμυρίων ευρώ (9.000.000€) για την
προμήθεια εξοπλισμού ΜΕΘ.
Ποσό δεκατεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (14.000.000€)
για την πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση των
επιπλέον κλινών ΜΕΘ.
Ποσό είκοσι έξι εκατομμυρίων ευρώ (26.000.000€) για
την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την γενικότερη
ενίσχυση των Νοσοκομείων.
Ποσό δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000€) για
αποζημίωση πρόσθετης απασχόλησης του επιπλέον
προσωπικού των Νοσοκομείων (εφημερίες – υπερωρίες).
Ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ
(1.500.000,00€) για ανταλλακτικά, συντηρήσεις και επισκευές μέσων ξηράς.
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Η κατά τα ανωτέρω έκτακτη οικονομική ενίσχυση δεν
περιλαμβάνει το κόστος φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων, επίταξης κινητών και ακινήτων και
λοιπών δαπανών που πιθανόν να προκύψουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ι

Αριθμ. Γ2α/οικ. 19486
(2)
Άδεια καταλληλότητας για εκτέλεση εμβολισμών
αρτηριοφλεβικών δυσπλασιών και ανευρυσμάτων του Κ.Ν.Σ. στο 424 ΓΣΝΕ.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1278/1982
(Α΄ 105) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας»,
όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/
1994 (A΄ 34) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (Α΄ 143) «Εθνικό Σύστημα Υγείας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1471/1984
(Α΄ 112) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών
και άλλων συναφών διατάξεων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/1992
(Α΄ 123) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος
Υγείας».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45)
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν. 2920/2001 (Α΄ 131) «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)
και άλλες διατάξεις».
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019
(Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
8. Το π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
9. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
10. Το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
11. Την αριθμ. Υ4α/1793/11-06-1997 (Β΄ 523) υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών που πρέπει
να πληρούν τα Περιφερειακά Γενικά Νοσοκομεία και οι
Ιδιωτικές Κλινικές για την εκτέλεση εμβολισμού αρτηροφλεβωδών δυσπλασιών και ανευρυσμάτων».
12. Την αριθμ. 17 απόφαση της 277ης/22-10-2019 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. με θέμα: «Άδεια καταλληλότητας για
εκτέλεση εμβολισμών αρτηριοφλεβικών δυσπλασιών
και ανευρυσμάτων του Κ.Ν.Σ. στο 424 ΓΣΝΕ», η οποία
έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Υγείας.
13. Το αριθμ. Β1α/οικ.13792/27-02-2020 έγγραφο του
Προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
όσο και του προϋπολογισμού του αναφερόμενου φορέα,
αποφασίζουμε:
Τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας για εκτέλεση
εμβολισμών αρτηριοφλεβικών δυσπλασιών και ανευρυσμάτων του ΚΝΣ στο 424 ΓΣΝΕ με υπεύθυνο τον ακτινολόγο ιατρό Τχη (ΥΙ) Φράγκο Γεώργιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
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