
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.49499/
1.7.2019 υπουργικής απόφασης “Εκπαίδευση 
στην ιατρική εξειδίκευση της επεμβατικής καρδι-
ολογίας” (Β΄ 2857) - Μεταβατικές διατάξεις.

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή κατά τις απογευματινές ώρες για το προσωπι-
κό του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτι-
κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας, για 
το Γ΄ τρίμηνο 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. οικ.37586 (1)
   Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.49499/
1.7.2019 υπουργικής απόφασης “Εκπαίδευση 
στην ιατρική εξειδίκευση της επεμβατικής καρ-
διολογίας” (Β΄ 2857) - Μεταβατικές διατάξεις.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβου-

λίου Υγείας» (Α΄ 105),
β. της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 «Εθνικό 

Σύστημα Υγείας» (A΄ 143),
γ. της παρ. 5Β του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 «Προ-

μήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 134),

δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148),

ε. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ32/9.9.2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β΄ 4185).

3. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ. 49499/1.7.2019 υπουρ-
γική απόφαση «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση 
της επεμβατικής καρδιολογίας» (Β΄ 2857).

4. Την υπ’ αρ. 1017/5.11.2021 απόφαση της Εκτελε-
στικής Επιτροπής του Κε.Σ.Υ. «Επικαιροποίηση της υπ’ 

αρ. 4 απόφασης της 277ης/22.10.2019 Ολομέλειας του 
Κε.Σ.Υ.».

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ.36852/24.6.2022 
εισήγηση της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 1 
του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110), της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του 
Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνεται η υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ. 49499/
1.7.2019 υπουργική απόφαση «Εκπαίδευση στην ιατρική 
εξειδίκευση της επεμβατικής καρδιολογίας» (Β΄ 2857), 
ως ακολούθως:

«Άρθρο 6
Διαδικασία τοποθέτησης εξειδικευομένων 
στην επεμβατική καρδιολογία.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η 
διαδικασία τοποθέτησης ιατρών ειδικότητας καρδιο-
λογίας για την εκπαίδευσή τους στην εξειδίκευση της 
επεμβατικής καρδιολογίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική 
λεπτομέρεια.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις για την απόκτηση 
τίτλου εξειδίκευσης στην επεμβατική 
καρδιολογία/ή και τίτλου πιστοποίησης 
στις δομικές καρδιακές παθήσεις

1. Ιατροί ειδικότητας Καρδιολογίας, υπηρετούντες 
στο Ε.Σ.Υ., μέλη ΔΕΠ, στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και 
ιδιώτες ιατροί, με αναγνωρισμένο τίτλο ειδικότητας και 
άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, 
οι οποίοι ασκούν την επεμβατική καρδιολογία, έχουν 
δικαίωμα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησής τους και 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Ια-
τρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρ-
θρου, να αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή του 
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.) για την απονομή 
του τίτλου εξειδίκευσης στην επεμβατική καρδιολογία, 
χωρίς εξετάσεις.

2. Ιατροί ειδικότητας Καρδιολογίας, υπηρετούντες στο 
Ε.Σ.Υ., μέλη ΔΕΠ, στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και ιδιώτες 
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ιατροί, με αναγνωρισμένο τίτλο ειδικότητας και άδεια 
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα οι οποίοι 
εκτελούν πράξεις διακαθετηριακών τεχνικών για δομικές 
καρδιοπάθειες, έχουν δικαίωμα, κατόπιν υποβολής σχε-
τικής αίτησής τους και απαιτούμενων δικαιολογητικών 
στη Διεύθυνση Ιατρών, Λοιπών Επιστημόνων και Επαγ-
γελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, να αξιολογη-
θούν από την αρμόδια Επιτροπή του Κεντρικού Συμ-
βουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.) επιπλέον για την απονομή του 
τίτλου πιστοποίησης στις δομικές καρδιακές παθήσεις, 
με ισχύ για πέντε (5) έτη, χωρίς εξετάσεις, εφόσον έχουν 
λάβει την κατάλληλη αποδεδειγμένη εκπαίδευση. Η κα-
τάλληλη εκπαίδευση αποδεικνύεται με την προσκόμιση 
πιστοποιητικών για τη διενέργεια συγκεκριμένου αριθ-
μού πράξεων, με την ιδιότητα του πρώτου ή δεύτερου 
χειριστή. Η ισχύς της εν λόγω παραγράφου αρχίζει από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας και ως τη συμπλήρωση 
δύο (2) ετών από την ημερομηνία αυτή.

3. Οι ιατροί ειδικότητας Καρδιολογίας μπορεί να κα-
τέχουν τελικά, με βάση τη διαδικασία που αναφέρεται 
στις παρ. 1 και 2, τον τίτλο εξειδίκευσης στην επεμβατι-
κή καρδιολογία ή τον τίτλο πιστοποίησης στις δομικές 
καρδιακές παθήσεις ή και τα δύο.

4. Η αξιολόγηση των ιατρών των ανωτέρω παραγρά-
φων γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του Κε.Σ.Υ., σύμ-
φωνα με τα κάτωθι γενικά κριτήρια:

Α. Για την απονομή του τίτλου εξειδίκευσης στην επεμ-
βατική καρδιολογία απαιτούνται:

Ι. Επίσημη συστηματική απασχόληση σε Αιμοδυνα-
μικό Εργαστήριο επί τρία (3) τουλάχιστον έτη από την 
απόκτηση του τίτλου ειδικότητας Καρδιολογίας έως την 
ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

ΙΙ. Αριθμός πράξεων.
- Πενήντα (50) αγγειοπλαστικές ως πρώτος χειριστής 

κατά το τελευταίο προ της αιτήσεως έτος ή συνολικά 
τριακόσιες (300) την τελευταία δεκαετία.

ΙΙΙ. Πιστοποιητικά παρακολούθησης τουλάχιστον ενός 
διεθνούς ή δυο ελληνικών συνεδρίων που χορηγούν μό-

ρια (CME’s) σχετικά με την επεμβατική καρδιολογία κατά 
το τελευταίο προ της υποβαλλόμενης αιτήσεως έτος.

Β) Για την απονομή του τίτλου πιστοποίησης στις δο-
μικές καρδιακές παθήσεις, απαιτούνται (θα χορηγείται 
ξεχωριστός τίτλος πιστοποίησης για κάθε ένα από τα 
τέσσερα (4) είδη επεμβάσεων):

- Είκοσι (20) τουλάχιστον επεμβάσεις διαδερμικής 
αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας (TAVI), ως πρώτος 
ή δεύτερος χειριστής κατά το τελευταίο προ της αιτή-
σεως έτος.

- Είκοσι (20) τουλάχιστον επεμβάσεις επιδιόρθωσης 
μιτροειδούς βαλβίδας (MitraClip), ως πρώτος ή δεύτερος 
χειριστής κατά το τελευταίο προ της αιτήσεως έτος.

- Πέντε (5) τουλάχιστον επεμβάσεις σύγκλεισης μεσο-
κολπικής επικοινωνίας και ανοιχτού ωοειδούς τρήματος 
(ASD / PFO), ως πρώτος ή δεύτερος χειριστής κατά το 
τελευταίο προ της αιτήσεως έτος.

- Δέκα (10) τουλάχιστον επεμβάσεις σύγκλεισης ωτί-
ου αριστερού κόλπου, ως πρώτος ή δεύτερος χειριστής 
κατά το τελευταίο προ της αιτήσεως έτος.

5. Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο κλινικό έργο 
των υποψηφίων υπογράφονται από τον Διευθυντή ή Συ-
ντονιστή Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής ή τον 
Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου ανάλογα με 
τη θέση του αιτούντος, καθώς και τον Διευθυντή της 
Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου όπου εκτελούνται, 
και φέρουν την υπογραφή του Διοικητικού Διευθυντή 
του οικείου Νοσοκομείου. Αντίστοιχες υπογραφές θα 
φέρουν τα πιστοποιητικά ιδιωτικών κλινικών, σύμφωνα 
με την οργανωτική τους διάρθρωση.

6. Κατόπιν θετικής γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής 
χορηγείται ο προβλεπόμενος στο άρθρο 5 της υπό στοι-
χεία Γ5α/Γ.Π.οικ.49499/5.7.2019 υπουργικής απόφασης 
τίτλος εξειδίκευσης.

7. Το περιεχόμενο και ο τύπος του τίτλου πιστοποίησης 
στις δομικές καρδιακές παθήσεις σε μία εκ των τεσσά-
ρων (4) ειδών επεμβάσεων καθορίζονται από τον Υπουρ-
γό Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου 
Υγείας, ως ακολούθως:
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Άρθρο 8
Ειδικός λόγος εξαίρεσης μελών της Επιτροπής 
του Κε.Σ.Υ.

Στην περίπτωση κατά την οποία μέλη της Επιτροπής 
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.) τυγχάνουν 
αξιολόγησης, τα μέλη αυτά εξαιρούνται και δεν μετέχουν 
στη σχετική διαδικασία.

Άρθρο 9
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-

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

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιουνίου 2022

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

I

Aριθμ. 5452/101454 (2)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-

βή κατά τις απογευματινές ώρες για το προσωπι-

κό του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτι-

κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας, για 

το Γ΄ τρίμηνο 2022.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 Αποζημίωση για ερ-

γασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει.

3. Το π.δ. 140/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Ηπείρου» (Α΄ 233), όπως έχει τροποποιηθεί.

4. Την εφαρμογή του προγράμματος ΟΣΠΑ.
5. Την συμμετοχή σε επιτροπές εκτός αντικειμένου του 

τμήματος Αλιείας (σχέδια βελτίωσης).
6. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 

έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο-
γισμό οικονομικού έτους 2022, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του 
Τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ Π.Ε. Άρτας πέραν του κανο-
νικού ωραρίου εργασίας τους (απογευματινή απασχόλη-
ση) με αμοιβή για το Γ΄ τρίμηνο 2022, όπως παρακάτω:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / 
ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ 
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 2/120 660,00 €
Σε κάθε περίπτωση, οι ώρες απογευματινής απασχόλη-

σης ανά υπάλληλο δεν θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι 
(120) ανά εξάμηνο. Η δαπάνη που προκαλείται και που 
ανέρχεται στο ποσό εξακοσίων εξήντα ευρώ (660,00 €) 
θα βαρύνει τον ΕΦ072 ΚΑΕ 0511.01 του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου που αφορά την Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας. Στη συνέχεια θα εκδοθεί απόφαση συ-
γκρότησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι 
συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, 
το χρονικό διάστημα καθώς και οι κατά μήνα ώρες απα-
σχόλησης για τον καθένα. Για την υπερωριακή εργασία 
θα τηρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλή-
λων, στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα 
αποχώρησης. Ο Διευθυντής της ΔΑΟΚ Π.Ε. Άρτας θα βε-
βαιώνει την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άρτα, 29 Ιουνίου 2022

Ο Περιφερειάρχης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
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*02034210107220004*

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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