
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετάθεση έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 
38 του ν.  4865/2021 (Α’  238), περί της συνταγο-
γράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων 
και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλι-
στους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

2 Έγκριση λειτουργίας του Εθνικού Τυπογραφείου 
τα Σαββατοκύριακα του μηνός Ιανουαρίου 2022 
και κατά την αργία των Θεοφανείων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Γ.Π.οικ. 81828 (1)
Μετάθεση έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 

38 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί της συνταγο-

γράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων 

και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλι-

στους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 «Σύσταση και ορ-

γάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την 
επωνυμία “Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας”, 
στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και 
υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για 
τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια» (Α’ 238) 
και, ιδίως, της παρ. 2 αυτού,

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και, ιδίως, της περ. 22 του άρθρου 119, σε συνδυ-
ασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),

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

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

2. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οικ. 81656/29-12-2021 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 

Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την 
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρό-
σθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας και απο-
τροπής άσκησης άμεσης περαιτέρω πίεσης στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας, αποφασίζει:

Άρθρο μόνο
Το χρονικό σημείο έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρ-

θρου 38 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), με την οποία τρο-
ποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 
(Α’ 21) περί της υγειονομικής κάλυψης ανασφάλιστων 
και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ώστε δικαίωμα να 
συνταγογραφούν φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις και 
διαγνωστικές εξετάσεις στους ανασφάλιστους και τις 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να έχουν οι ιατροί των 
νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των 
δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου 
Υγείας, καθώς και οι απασχολούμενοι στις δομές της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’ 51), μετατίθε-
ται από την 1η.1.2022 για την 1η.2.2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 412 (2)
Έγκριση λειτουργίας του Εθνικού Τυπογραφείου 

τα Σαββατοκύριακα του μηνός Ιανουαρίου 2022 

και κατά την αργία των Θεοφανείων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3469/2006 «Εθνι-

κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131), όπως η παράγραφος αυτή αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), 
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ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 17),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρείται σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

γ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

δ) της περ. (γ) της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4622/
2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και δια-
φάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

ε) της παρ. 3 του άρθρου 12 του π.δ. 98/2020 «Οργα-
νισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α’ 236),

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

ζ) της υπό στοιχεία Υ36/5.10.2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας, Γεώργιο Γεραπετρίτη» (Β’ 4621) και

2. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου, 
το Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022, την Κυριακή 2 Ιανουα-
ρίου 2022, την Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022, το Σάββατο 
8 Ιανουαρίου 2022, την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022, το 
Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022, την Κυριακή 16 Ιανουαρί-
ου 2022, το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022, την Κυριακή 
23 Ιανουαρίου 2022, το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022 
και την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022, λόγω υπηρεσιακών 
αναγκών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ   
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