
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
103317/Γ1/25.8.2022 απόφασης «Τροποποίη-
ση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 12085/
Γ1/4.2.2022 απόφασης (Β’  494) “Έγκριση υπερω-
ριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) Α’ και 
Β’ εξαμήνου του έτους 2022”» (Β’ 4680).

2 Τροποποίηση  - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Γ6α/Γ.Π.οικ.51611/19/8/2021 απόφασης «Κα-
θορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας: 
α) “Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοση-
λευτικής Φροντίδας”, β) “Γεροντολογικής Νο-
σηλευτικής”, γ) “Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών 
Παθήσεων”, δ) “Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας”, ε) 
“Ογκολογικής Νοσηλευτικής”, στ) “Παθολογικής 
Νοσηλευτικής”, ζ) “Νοσηλευτικής Παίδων” και η) 
“Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής”» (Β’ 3913).

3 Τροποποίηση  - συμπλήρωση της υπό στοι-
χεία Γ6α/Γ.Π.39226/30.6.2020 (Β’ 2656) απόφα-
σης όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί 
με τις υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. οικ.57113/2020 
(Β’  4041), Γ6α/Γ.Π.74128/2021 (Β’ 28) και Γ6α/Γ.Π. 
οικ.31888/21.05.2021 (Β’ 2216) αποφάσεις.

4 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.
2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογι-
κών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μου-
σείων - Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής 
αντιτίμου» (Β’ 2666) ως προς το άρθρο 3.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 152744/Γ1 (1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοι-

χεία 103317/Γ1/25.8.2022 απόφασης «Τρο-

ποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

12085/Γ1/4.2.2022 απόφασης (Β’ 494) “Έγκρι-

ση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(Υ.ΠΑΙ.Θ.) Α’ και Β’ εξαμήνου του έτους 2022”» 

(Β’ 4680). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176),

β. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. 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).
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5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Το άρθρο 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Τα άρθρα 78-90 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).
8. Το άρθρο 9 της υπ’ αρ. 1177/22-04-2019 κοινής 

υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποδοχών των 
δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 7 κατ’ εφαρμογή της 
παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’ 176)» (Β’ 1447).

9. Την υπ’ αρ. 2/31029/6-5-2016 εγκύκλιο του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015» (Α’ 176, ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

10. Τις υπό στοιχεία 11321/Β3/03.02.2022 (ΑΔΑ: 
ΩΝ6Ι46ΜΤΛΗ-ΑΣΙ), 11323/Β3/03.02.2022 (ΑΔΑ: 6ΩΑΠ-
46ΜΤΛΗ-3Ω0), 11324/Β3/03.02.2022 (ΑΔΑ: ΩΜΑΞ-
46ΜΤΛΗ-Σ3Η), 11325/Β3/03.02.2022(ΑΔΑ: 63Ξ646ΜΤΛΗ-
ΑΓΜ), 11326/Β3/03.02.2022 (ΑΔΑ: 6Ε8Τ46ΜΤΛΗ-ΙΗΝ), 
11328/Β3/03.02.2022 (ΑΔΑ: 60ΛΚ46ΜΤΛΗ-ΙΤΘ) αποφάσεις 
δέσμευσης πιστώσεων της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Απο-
δοχών και Λοιπών Επιδομάτων του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

11. Τις υπό στοιχεία 102863/Β3/24-08-2022 (ΑΔΑ: 
Ψ9ΤΠ46ΜΤΛΗ-ΧΧΥ), 102867/Β3/24-08-2022 (ΑΔΑ: 
6ΑΩΣ46ΜΤΛΗ-34Δ) και 102872/Β3/24-08-2022 (ΑΔΑ: 
629246ΜΤΛΗ-Γ7Υ) αποφάσεις δέσμευσης πιστώσεων 
της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επι-
δομάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

12. Την υπό στοιχεία 152446/Β3/8.12.2022 (ΑΔΑ: 
68ΘΠ46ΜΤΛΗ-4ΡΠ) απόφαση δέσμευσης πιστώσεων 
της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών Επι-
δομάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

13. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/037/11999/Β1/04.02.2022 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/431/103252/Β1/25-08-
2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) 
και την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/670/152707/Β1/9.12.2022 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

14. Το ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού προς το Γραφείο Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) «Έγκριση της υπερωριακής 
απασχόλησης των υπαλλήλων του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το 2022».

15. Την υπό στοιχεία 12085/Γ1/04.02.2022 απόφαση 
«Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) 
Α’ και Β’ εξαμήνου του έτους 2022» (Β’ 494).

16. Την υπό στοιχεία 103317/Γ1/25.8.2022 «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 12085/Γ1/4.2.2022 από-
φασης “Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλή-
λων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) 
Α’ και Β’ εξαμήνου του έτους 2022” (Β’ 494)» (Β’ 4680).

17. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται 
απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών 

αναγκών των υπηρεσιών της κεντρικής Υπηρεσίας, των 
Γενικών Γραμματειών και των Λοιπών και Αυτοτελών 
Μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σύμφωνα με τα Υπηρεσιακά Σημειώματα των αρμοδίων 
υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την ανωτέρω (16) 
σχετική, ως προς τη συνολική δαπάνη που θα προκύψει και 
ως προς την περίπτωση α), η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των 
€ 353.000,00 (τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ) 
και συγκεκριμένα:

α) Τις 80.000,00 € (ογδόντα χιλιάδες ευρώ) σε βάρος 
της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 
2120201001 του Ειδικού Φορέα 1019-101, οικ. έτους 
2022 των Ιδιαίτερων Γραφείων της Υπουργού, Υφυπουρ-
γών και Γενικών Γραμματέων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Γραφεί-
ου Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η ανωτέρω τροποποίηση αφορά τη δαπάνη για το 
Β’ εξάμηνο του 2022.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ανωτέρω 
(15) και (16) σχετικές αποφάσεις. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 9 Δεκεμβρίου 2022

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι

 Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.65030 (2)
Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

Γ6α/Γ.Π.οικ.51611/19/8/2021 απόφασης «Κα-

θορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας: 

α) “Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοση-

λευτικής Φροντίδας”, β) “Γεροντολογικής Νο-

σηλευτικής”, γ) “Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών 

Παθήσεων”, δ) “Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας”, 

ε) “Ογκολογικής Νοσηλευτικής”, στ) “Παθολογι-

κής Νοσηλευτικής”, ζ) “Νοσηλευτικής Παίδων” και 

η) “Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής”» (Β’ 3913). 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 58 ιδίως της παρ. 15 και του άρθρου 59 

του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου  “Μέτρα για την αντιμετώ-
πιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” 
(Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονο-
μική κανονικότητα” (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104),

β. του άρθρου 41 του ν. 4950/2022 «Ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
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και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επεί-
γουσες ρυθμίσεις» (Α’ 128),

γ. του άρθρου 78 του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: 
Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και 
ψηφιοποίησης των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτή-
των εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών 
εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75),

δ. του άρθρου 32 του ν. 4715/2020 «Ρυθμίσεις για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγεί-
ας - Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλι-
σης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ.Α.Ε.) άλλες 
επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 149),

ε. του άρθρου έκτου του ν. 4812/2021 «Κύρωση της 
από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέ-
ρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του 
ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης 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 και των Παραρτημά-
των της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110), 

στ. των άρθρων 40 και 41 του ν. 4876/2021 «Ρυθμί-
σεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 251), 

θ. των άρθρων 35 και 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), 

ια. του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 47),

ιβ. του άρθρου 4 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας 
Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργα-
σίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου “Έγκριση 
των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του ΕΤΧΣ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης … κα επείγου-
σες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη δι-
άσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις”» (Α’ 41).

ιγ. του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης κ.λπ. διατάξεις» (Α’ 81),

ιδ. του ν. 3252/2004 «Σύσταση ’Ένωσης Νοσηλευτών - 
Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Α’ 132),

ιε. των άρθρων 5, 6, 8 και της παρ. 10 του άρθρου 13 
του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας κα. διατάξεις» (Α’ 37), 

ιστ. της παρ. 2 Α του άρθρου 5 του ν. 1579/1985 «Ρυθ-
μίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του ΕΣΥ και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 217),

ιζ. του π.δ. 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των 
Νοσοκομείων» (Α’ 32), 

ιη. του π.δ. 351/1989 «Καθορισμός Επαγγελματικών 
δικαιωμάτων πτυχιούχων των τμημάτων α) Νοσηλευτι-
κής, β) Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγεί-
ας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και

δ) του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοι-
ας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογι-
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 159),

ιθ. του π.δ. 216/2001 «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντο-
λογίας» (Α’ 167),

ιι. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133),

κ. του άρθρου 20 του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 81 του ν. 4600/2019 (Α’ 43),

κα. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία Γ6/Γ.Π.οικ.92189/2018 υπουργική 
απόφαση «Αρμοδιότητες-Καθήκοντα Προϊσταμένων της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και των λοι-
πών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ» (Β’ 5622).

3. Την υπό στοιχεία Υ32/09.09.2021 απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» 
(Β’ 4185).

4. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.39226/2020 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας «Καθορισμός 
διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) “Επείγουσας 
και Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) “Νοσηλευτικής Δη-
μόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”» (Β’ 2656), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. 
οικ.57113/2020 (Β’  4041) και Γ6α/Γ.Π.74128/2021 
(Β’ 28) αποφάσεις καθώς και την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. 
οικ.31888/21.05.2021 (Β’ 2216) απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού.

5. Την υπό στοιχεία Γ6/Γ.Π.οικ. 45664/4.08.2022 από-
φαση της Αναπληρώτριας Υπουργού «Αρμοδιότητες και 
Καθήκοντα Νοσηλευτών-τριών Νοσοκομείων και των 
λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και 
των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας» (Β’ 4209).

6. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.48587/2021 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Κατανομή θέσεων 
ειδικευομένων Νοσηλευτών στην ειδικότητα “Νοσηλευ-
τικής Ψυχικής Υγείας” και αναδιανομή κενών θέσεων των 
ειδικευομένων νοσηλευτών της “Επείγουσας και Εντα-
τικής Νοσηλευτικής” και της “Νοσηλευτικής Δημόσιας 
Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής” στις νοσηλευτικές 
ειδικότητες: α) “Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής 
Νοσηλευτικής Φροντίδας”, β) “Γεροντολογικής Νοσηλευ-
τικής”, γ) “Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων”,
δ) “Ογκολογικής Νοσηλευτικής” ε) “Παθολογικής Νοση-
λευτικής”, στ.) “Νοσηλευτικής Παίδων” και ζ) “Περιεγχει-
ρητικής Νοσηλευτικής“ ανά Υγειονομική Περιφέρεια και 
Νοσοκομεία, από 1η.7.2021» (Β’ 3538).

7. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. οικ.51611/19.08.2021 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Καθορισμός 
διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας: α) “Ανακουφιστικής 
και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας“, β) “Γερο-
ντολογικής Νοσηλευτικής”, γ) “Νοσηλευτικής Καρδιαγ-
γειακών Παθήσεων”, δ) “Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας”,
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ε) “Ογκολογικής Νοσηλευτικής”, στ) “Παθολογικής Νο-
σηλευτικής”, ζ) “Νοσηλευτικής Παίδων” και η) “Περιεγ-
χειρητικής Νοσηλευτικής” (Β’ 3913).

8. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.16237/9/05/2022 από-
φαση της Αναπληρώτριας Υπουργού «Γνωστικό αντι-
κείμενο και κατανομή της θεωρητικής και κλινικής 
εκπαίδευσης των ειδικευομένων νοσηλευτών για τις νοση-
λευτικές ειδικότητες της: α) “Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας”, 
β) “Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής 
Φροντίδας”, γ) “Γεροντολογικής Νοσηλευτικής”, δ) “Νοση-
λευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων”, ε) “Ογκολογικής Νο-
σηλευτικής”, στ) “Παθολογικής Νοσηλευτικής”, ζ) “Νοσηλευ-
τικής Παίδων” και η) “Χειρουργικής Νοσηλευτικής” (Β’ 2346).

9. Το υπ’ αρ. 68458/7.11.2022 έγγραφο της 6ης Υ.Πε. 
«Διευκρινήσεις σχετικά με τους ειδικευόμενους νοση-
λευτές».

10. Την αναγκαιότητα συνεχούς βελτίωσης της παρε-
χόμενης φροντίδας υγείας και της παροχής αποτελεσμα-
τικότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας.

11. Την υπό στοιχεία B1α/οικ.32659/26.05.2020 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της εν λόγω από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία B1α/
οικ. 45639/20.7.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς 
με αυτή καθορίζονται οι διαδικασίες για τη λήψη ειδικό-
τητας, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Γ6α/Γ.Π.οικ.51611/19/8/2021, απόφασης «Καθορισμός 
διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας: α) “Ανακουφιστικής 
και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας”, β) “Γερο-
ντολογικής Νοσηλευτικής”, γ) “Νοσηλευτικής Καρδιαγ-
γειακών Παθήσεων”, δ) “Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας”, 
ε) “Ογκολογικής Νοσηλευτικής”, στ) “Παθολογικής Νοση-
λευτικής”, ζ) “Νοσηλευτικής Παίδων” και η) “Περιεγχειρη-
τικής Νοσηλευτικής” (Β’ 3913), ως προς το εξής σημείο:

Στην παρ. β) του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο αε) 
ως εξής:

«αε) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (ανα-
ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

Σε περίπτωση αναβολής στράτευσης για να συναφθεί 
η σύμβαση θα πρέπει να προκύπτει από το πιστοποιητικό 
ότι η αναβολή είναι τουλάχιστον ισόχρονη με το χρόνο 
τοποθέτησης του νοσηλευτή/τριας για τη λήψη ειδικότη-
τας. Το πιστοποιητικό αυτό υποβάλλεται εντός δέκα (10) 
εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 
σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση που θα υποβάλλεται 
κατά την υπογραφή της σύμβασης και σε περίπτωση που 
δεν υποβληθεί, λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπό στοι-
χεία Γ6α/Γ.Π.οικ.51611/19/8/2021 (Β’ 3913) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2022

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   

 Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.60771 (3)
Τροποποίηση  - συμπλήρωση της υπό στοι-

χεία Γ6α/Γ.Π.39226/30.6.2020 (Β’ 2656) απόφα-

σης όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρω-

θεί με τις υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. οικ.57113/2020 

(Β’  4041), Γ6α/Γ.Π.74128/2021 (Β’ 28) και Γ6α/

Γ.Π. οικ.31888/21.05.2021 (Β’ 2216) αποφάσεις. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παρ. 1, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17 και ιδίως της παρ. 18 

του άρθρου 58 και του άρθρου 59 του ν. 4690/2020 «Κύ-
ρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α’ 84) και β) της από 
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Περαιτέ-
ρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συ-
νεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την 
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” 
(Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104), 

β. του άρθρου 84 του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατη-
γικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις 
για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαί-
δευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνι-
κής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, 
διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των 
δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνι-
κού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 
2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 63),

γ. του άρθρου 41 του ν. 4950/2022 «Ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επεί-
γουσες ρυθμίσεις» (Α’ 128),

δ. του άρθρου 78 του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: 
Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και 
ψηφιοποίησης των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτή-
των εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών 
εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75),

ε. του άρθρου 32 του ν. 4715/2020 «Ρυθμίσεις για τη 
διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγεί-
ας - Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλι-
σης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ.Α.Ε.) άλλες 
επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 149), 

στ. του άρθρου έκτου του ν. 4812/2021 «Κύρωση της 
από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέ-
ρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του 
ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης 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 και των Παραρτημά-
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των της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110),

ζ. του άρθρου 40 και 41 του ν. 4876/2021 «Ρυθμίσεις 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 251), 

η. του ν. 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προα-
γωγή της υγείας - ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 54),

θ. των άρθρων 35 και 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), 

ι. του άρθρου 4 και 7 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθ-
μιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 115),

ια. του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 47),

ιβ. του άρθρου 4 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότη-
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου 
“Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Δι-
ευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ της Ελληνικής Δημοκρατί-
ας και της ΤτΕ, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης 
… κα επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου 
χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 41).

ιγ. του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης κ.λπ. διατάξεις» (Α’ 81), 

ιδ. του ν. 3252/2004 «Σύσταση ’Ένωσης Νοσηλευτών - 
Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Α’ 132) 

ιε. των άρθρων 5, 6, 8 και της παρ. 10 του άρθρου 13 
του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας κα. διατάξεις» (Α’ 37), 

ιστ. της παρ. 2 Α του άρθρου 5 του ν. 1579/1985 «Ρυθ-
μίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του ΕΣΥ και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 217),

ιζ. του π.δ. 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των 
Νοσοκομείων» (Α’ 32), 

ιη. του π.δ. 351/1989 «Καθορισμός Επαγγελματικών 
δικαιωμάτων πτυχιούχων των τμημάτων α) Νοσηλευτι-
κής, β) Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγεί-
ας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και 
δ) του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοι-
ας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογι-
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 159),

ιθ. του π.δ. 216/2001 «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντο-
λογίας» (Α’ 167),

ιι. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε 
σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133),

κ. του άρθρου 20 του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 81 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), 

κα. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία Γ6/Γ.Π.οικ.92189/2018 υπουργική 
απόφαση «Αρμοδιότητες-Καθήκοντα Προϊσταμένων της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και των λοι-
πών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ» (Β’ 5622).

3. Την υπό στοιχεία Υ32/09.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

4. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.39226/2020 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας «Καθορισμός δι-
αδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) “Επείγουσας και 
Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) “Νοσηλευτικής Δημόσιας 
Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”» (Β’ 2656), όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. οικ.57113/2020 
(Β’ 4041) και Γ6α/Γ.Π.74128/2021 (Β’ 28) αποφάσεις κα-
θώς και την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. οικ.31888/21.05.2021 
(Β’ 2216) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού.

5. Την υπό στοιχεία Γ6/Γ.Π.οικ. 45664/4.08.2022 από-
φαση της Αναπληρώτριας Υπουργού «Αρμοδιότητες και 
Καθήκοντα Νοσηλευτών-τριών Νοσοκομείων και των 
λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και 
των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας» (Β’ 4209).

6. Το υπ’ αρ. 68458/7.11.2022 έγγραφο της 6ης Υ.Πε. 
«Διευκρινήσεις σχετικά με τους ειδικευόμενους νοση-
λευτές».

7. Την αναγκαιότητα συνεχούς βελτίωσης της παρεχό-
μενης φροντίδας υγείας και της παροχής αποτελεσματι-
κότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της εν λόγω από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία B1α/
οικ. 45639/20.7.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της 
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς με αυτή 
καθορίζονται οι διαδικασίες για τη λήψη ειδικότητας α) 
“Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής” β) “Νοση-
λευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Γ6α/Γ.Π.39226/30.6.2020 απόφασης «Καθορισμός δι-
αδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) “Επείγουσας και 
Εντατικής Νοσηλευτικής” β) “Νοσηλευτικής Δημόσιας 
Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής” (Β’ 2656) όπως έχει 
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις υπό στοιχεία Γ6α/
Γ.Π. οικ.57113/2020 (Β’ 4041), Γ6α/Γ.Π.74128/2021 (Β’ 28) 
και Γ6α/Γ.Π. οικ.31888/21.05.2021 (Β’ 2216) αποφάσεις, 
ως προς τα εξής σημεία:

Α. Στην παρ. β) του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο αε) 
ως εξής:

«αε) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (ανα-
ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

Σε περίπτωση αναβολής στράτευσης για να συναφθεί 
η σύμβαση θα πρέπει να προκύπτει από το πιστοποιητικό 
ότι η αναβολή είναι τουλάχιστον ισόχρονη με τον χρόνο 
τοποθέτησης του νοσηλευτή/τριας για τη λήψη ειδικότη-
τας. Το πιστοποιητικό αυτό υποβάλλεται εντός δέκα (10) 
εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 
σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση που θα υποβάλλεται 
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κατά την υπογραφή της σύμβασης και σε περίπτωση που 
δεν υποβληθεί, λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση.

Β. Στο άρθρο 7 προστίθεται παρ. γ) και εδάφια γα, γβ, 
γγ, γδ. ως εξής:

«γ) Σε περιπτώσεις που κατά την κατανομή/εναλλαγή 
των ειδικευομένων νοσηλευτών σε χώρους παροχής της 
ειδικότητας, σύμφωνα με τον χρόνο και το περιεχόμε-
νο της άσκησης, όπως ορίζονται στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα, απαιτείται αλλαγή εκπαιδευτικής μονάδας (πε-
ριλαμβάνονται και οι σχολικές δομές), εντός της οικείας 
ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, εκδίδεται απόφαση 
του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., για την μετακίνηση των 
ειδικευομένων νοσηλευτών με σκοπό τη συνέχιση και 
ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, μετά 
από εισήγηση του Συντονιστή Εκπαίδευσης της οικείας 
νοσηλευτικής ειδικότητας.

γα. Υπεύθυνος/η των μετακινηθέντων ειδικευομένων 
νοσηλευτών ορίζεται η ο Αναπληρωτής/τρια Συντονι-
στής/τρια Εκπαίδευσης της οικείας νοσηλευτικής ειδι-
κότητας του φορέα υποδοχής, εφόσον υφίσταται, άλλως 
ο Συντονιστής Εκπαίδευσης της οικείας νοσηλευτικής 
ειδικότητας.

γβ. Η μετακίνηση των ειδικευομένων νοσηλευτών στο 
πλαίσιο της ολοκλήρωσης του προγράμματος εκπαίδευ-
σης παύει αυτοδικαίως μετά τη λήξη της και οι ειδικευό-
μενοι επανέρχονται στην Ε.Μ. της αρχικής τοποθέτησης 
για τη λήψη της ειδικότητας.

γγ. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος των 
νοσηλευτικών ειδικοτήτων, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές 
δεν δύναται να τοποθετούνται ως υπεύθυνοι βάρδιας.

γδ. Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές (νυχτερινών 
ωρών, εξαιρέσιμων ημερών εργασίας) θα καταβάλλονται 
από τον φορέα υποδοχής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπό 
στοιχεία Γ6α/Γ.Π.39226/30.6.2020 (Β’ 2656) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2022

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   

Ι

 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/611264 (4)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/

ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.

6.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορι-

σμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαι-

ολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και 

μουσείων - Απαλλαγή από την υποχρέωση κατα-

βολής αντιτίμου» (Β’ 2666) ως προς το άρθρο 3. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν.4858/2021 «Κύρωση 

Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων 
και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Α’ 220),

β) της παρ. 14 του άρθρου 45 του ν. 4761/2020 «Ανα-
διοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Δι-
αχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, προβολή 
της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις 
για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος 
Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις» (Α’ 248),

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ) του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Με-
ταφορών … Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114),

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

στ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το π.δ. 32/2022 (Α’ 91),

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

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

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

ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία Υ3/20-1-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β’ 48).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/
22-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουρ-
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον διορισμό Μετα-
κλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (Υ.Ο.Δ.Δ. 485).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ
/346553/247338/5874/3323/27.6.2019 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης ορ-
γανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, 
μνημείων και μουσείων - Απαλλαγή από την υποχρέ-
ωση καταβολής αντιτίμου» (Β’ 2666), όπως τροποποι-
ήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις υπό στοιχεία 
ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/591722/12422/31.10.2019 (Β’ 3976), ΥΠ-
ΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/606307/429732/7146/3
885/30.10.2020 (Β’ 4807), ΥΠΠΟΑ/300823/28.6.2021 
(Β’ 2755), ΥΠΠΟΑ/522555/1.11.2021 (Β’ 5058), ΥΠΠΟΑ/
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165276/13.04.2022 (Β’  1821) και ΥΠΠΟΑ/301740/
24.06.2022 (Β’ 3279) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

6. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’  αρ. 
46/1.12.2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πο-
λιτιστικών Πόρων.

7. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρ-
χαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην 
υπ’ αρ. 52/7.12.2022 πράξη.

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/610316/8.12.2022 Ειση-
γητική - Οικονομική Έκθεση του Προϊσταμένου της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., 
σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.2019 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αντιτίμου επί-
σκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορι-
κών τόπων, μνημείων και μουσείων - Απαλλαγή από την 
υποχρέωση καταβολής αντιτίμου» (Β’ 2666) ως προς το 
άρθρο 3, ως εξής:

Στην παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η περ. ζ) ως εξής:
«ζ) οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α’ βάθμιας, Β’ βάθμι-

ας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής (εν ενεργεία 
και συνταξιούχοι). Στην περίπτωση των αναπληρωτών 
και των ωρομισθίων καθηγητών, η ανανέωση του Δελ-

τίου Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον ασκούν 
το εκπαιδευτικό λειτούργημα».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/33
23/27.6.2019 κοινή υπουργική απόφαση «Καθο-
ρισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαι-
ολογικών χώρων,ιστορικών τόπων, μνημείων και 
μουσείων - Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβο-
λής αντιτίμου» (Β’ 2666), όπως τροποποιήθηκε, συ-
μπληρώθηκε και ισχύει με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/
ΓΡΥΠ/591722/12422/31.10.2019 (Β’ 3976), ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/606307/429732/7146/3885/30
.10.2020 (Β’ 4807), ΥΠΠΟΑ/300823/28.6.2021 (Β’ 2755), 
ΥΠΠΟΑ/522555/1.11.2021 (Β’ 5058), ΥΠΠΟΑ/165276/
13.04.2022 (Β’ 1821) και ΥΠΠΟΑ/301740/24.06.2022 
(Β’ 3279) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ   
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*02063231212220008*

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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