
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/22806/
Α5/26-2-2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Εξέταση των υποψηφίων με 
αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν.3699/2008 
(Α΄ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κά-
ταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων 
που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή 
στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για ει-
σαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β΄ 897).

2 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 
χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά άνεργο-πρώην εργα-
ζόμενο κι εργαζόμενο σε επίσχεση εργασίας της 
εταιρείας με την επωνυμία «Θεσσαλικό Κέντρο 
Ιατρικής Αποκατάστασης ΑΕ» και τον διακριτικό 
τίτλο «ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ».

3 Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Φ.251/64858/Α5 (1)
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/22806/

Α5/26-2-2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων «Εξέταση των υποψηφίων με 

αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν.3699/2008 

(Α΄ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κά-

ταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων 

που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή 

στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για ει-

σαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β΄ 897). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3699/2008 «Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α΄ 199).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 «Ανα-
διάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 193) όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 12 του ν. 4468/2017 (Α΄ 61).

3. Τις διατάξεις της περ. ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ 
του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως η παρ. 1
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4777/2021
(Α΄ 25).

4. Τις διατάξεις της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ 
του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως η παρ. 1
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4777/2021 
(Α΄25).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 και των παρ. 1, 2, 3, 4 
και 5 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008, όπως τα άρθρα 
αυτά αντικαταστάθηκαν από την περ. α΄ του άρθρου 
51 του ν.4547/2018 (Α΄ 102).

6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/ 22806/Α5/
26-2-2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και αυτών 
που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη 
των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους 
για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 
για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β΄ 897).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 29Α της υπό στοιχεία 
Φ.251/25089/Α5/20-2-2020 απόφασης της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις 
πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και 
εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 
(Α΄ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)» 
(Β΄ 643).

8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/
21-5-2019 (Β΄ 1904 και 1940) απόφασης της Υπουργού 
και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.153/40138/Α5/
23-3-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων (Β΄ 1106 και 1501).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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9. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

10. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/339/63797/Β1/2-6-2021 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/
26-2-2021 απόφασης «Εξέταση των υποψηφίων με ανα-
πηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α΄199), καθώς 
και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσω-
ρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη 
χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 
και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση»
(Β΄ 897), ως ακολούθως:

1. Η πρώτη περίοδος του εδαφίου iv της παρ. 1α του 
άρθρου 3 της εν λόγω απόφασης, αντικαθίσταται ως 
εξής: «Έναν εκπαιδευτικό λειτουργό ΔΕ ή διοικητικό 
υπάλληλο ως γραμματέα της Επιτροπής και ένα χει-
ριστή του συστήματος λήψης των θεμάτων, εφόσον 
το κέντρο διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής μετάδοσης 
θεμάτων».

2. Η τελευταία περίοδος της παρ. 1β του άρθρου 3 της 
εν λόγω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Πρόε-
δρος της Επιτροπής Εξέτασης ορίζει τα υπόλοιπα μέλη 
της επιτροπής, τον γραμματέα και τον βοηθό γραμματέα 
όπου απαιτείται, τον χειριστή του συστήματος λήψης 
των θεμάτων εφόσον το κέντρο διαθέτει σύστημα ηλε-
κτρονικής μετάδοσης θεμάτων, το βοηθητικό προσωπι-
κό, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 
εδαφίου α του παρόντος άρθρου».

3. Η τρίτη περίοδος που ακολουθεί μετά το εδάφιο iii 
της παρ. 2α του άρθρου 3 της εν λόγω απόφασης, αντικα-
θίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Προέδρου της επι-
τροπής του Ε.Ε.Κ. ή του Β.Κ. μπορούν να ορίζονται ένας 
χειριστής του συστήματος λήψης των θεμάτων εφόσον 
το κέντρο διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής μετάδοσης 
θεμάτων, μέχρι εννέα (9) υπάλληλοι από το εκπαιδευτικό 
ή διοικητικό προσωπικό για την επικουρία του Ε.Ε.Κ. ή 
του Β.Κ. και δύο (2) άτομα βοηθητικό προσωπικό».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Μαρούσι, 4 Ιουνίου 2021

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Αριθμ. οικ. 35766 (2)
    Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 

χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά άνεργο-πρώην ερ-

γαζόμενο κι εργαζόμενο σε επίσχεση εργασίας 

της εταιρείας με την επωνυμία «Θεσσαλικό Κέ-

ντρο Ιατρικής Αποκατάστασης ΑΕ» και τον δια-

κριτικό τίτλο «ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 74 παρ. 1β του ν. 3746/2009 «Ταμείο Εγγύ-

ησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση 
των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση 
οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄27).

2. Το άρθρο 27 παρ. 5 του ν.δ. 2961/1954 «Περί συ-
στάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως 
Ανεργίας» (Α΄197) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της 
απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 79).

3. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 258).

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

5. Το άρθρο 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), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν.4622/2019 (Α΄ 133).

6. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

7. Τον ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των Κυβερνητικών 
Οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄133).

8. 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).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

11. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄155).

12. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

13. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168).
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14. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄180).

15. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181).

16. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

17. Το υπ’ αρ. οικ. 43703/2350/26-10-2020 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών, Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργεί-
ου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το γεγονός 
ότι η παρούσα οικονομική ενίσχυση σε καμία περίπτωση 
δεν παρέχει άμεσο ή έμμεσο πλεονέκτημα στην επιχεί-
ρηση, ούτε υποκαθιστά ή απαλλάσσει την επιχείρηση 
από οποιοδήποτε εκ των υποχρεώσεών της έναντι των 
εργαζομένων της.

18. Την υπ’ αρ. 11/8-1-2021 απόφαση του ΟΑΕΔ περί 
έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:9Ι4Ζ4691Ω2-
ΚΚ6).

19. Την υπ’ αρ. 1620/13-1-2021 βεβαίωση δέσμευ-
σης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΟΑΕΔ.

20. Την υπ’ αρ. 1721/86/14-1-2021 του Προϊστάμενου 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

21. Το από 24-8-2020 αίτημα του Εργατοϋπαλληλικού 
Κέντρου Ν. Λάρισας σύμφωνα με το οποίο, οι άνεργοι, 
πρώην εργαζόμενοι κι εργαζόμενοι σε επίσχεση εργασί-
ας του «Θεσσαλικού Κέντρου Ιατρικής Αποκατάστασης 
"ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ"», πλήττονται ιδιαίτερα από τη 
μη καταβολή σε αυτούς αποζημιώσεων και δεδουλευ-
μένων αποδοχών, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να 
αντιμετωπίσουν άμεσα βιοποριστικές, προσωπικές και 
οικογενειακές τους ανάγκες.

22. Το γεγονός ότι ο εργαζόμενος που έχει ασκήσει 
το δικαίωμα της επίσχεσης (άρθρο 325 ΑΚ) μολονότι η 
σύμβαση εργασίας του είναι ενεργή, μπορεί να προστα-
τεύεται ως άνεργος από τον ΟΑΕΔ.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη ύψους πενήντα εννέα χιλιάδων Ευρώ 
(59.000,00 €) σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, 
η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στον ΚΑΕ 0659.00 «Λοιπές Παροχές Ανεργίας» οικονομι-
κού έτους 2021, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε τη χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οι-

κονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων Ευρώ (1.000,00€) 
σε κάθε άνεργο, πρώην εργαζόμενο κι εργαζόμενο σε 
επίσχεση εργασίας του «Θεσσαλικού Κέντρου Ιατρικής 
Αποκατάστασης ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΩΓΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ» που κατά τη δημοσίευση της παρούσας 
είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ 
καθώς και σε κάθε εργαζόμενο της εν λόγω εταιρείας 
που κατά τη δημοσίευση της παρούσας έχει ασκήσει το 
δικαίωμα επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 ΑΚ) και πληροί 
τις προϋποθέσεις για να λάβει επιδότηση ανεργίας λόγω 
επίσχεσης.

Άρθρο 2
1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1

γίνεται μετά:
α) την προσκόμιση καταλόγου από τους εκπροσώπους 

των δικαιούχων του άρθρου 1, στον οποίο αναγράφονται 
τα εξής στοιχεία:

i. To ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο 
κάθε δικαιούχου.

ii. Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο 
αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών.

iii. Ο αριθμός του μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης 
(AMΚΑ).

iv. Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).
ν. Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογα-

ριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως 
άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς 
Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ), και 

β) τον σχετικό έλεγχο από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ 
βάσει του οποίου προκύπτει η εργασιακή σχέση με το 
«Θεσσαλικό Κέντρο Ιατρικής Αποκατάστασης ΑΡΩΓΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ», η ανεργία, η άσκηση του δικαιώματος 
επίσχεσης εργασίας εκ μέρους του εργαζόμενου και η 
δυνατότητα επιδότησης ανεργίας λόγω της επίσχεσης.

2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ των δι-
καιούχων της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 και 
του ΟΑΕΔ επιλύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΟΑΕΔ.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 3 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εσωτερικών

 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

I

Αριθμ. Γ2α/25259 (3)
   Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 «Ανά-

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236), 

β) 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), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ32560 Τεύχος B’ 2429/07.06.2021

γ) της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγ-
χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄43),

δ) τις διατάξεις του άρθρου μόνου (παρ. 1η, περ. η) του 
π.δ. 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄70). 

2. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29-8-2018 
υπουργική απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών 
ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου 
άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β΄4138). 

3. Tο υπ’ αρ. π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2).

4. Την υπό στοιχεία Υ4/8-1-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄32). 

5. Την υπό στοιχεία Υ4α/123768/31-12-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσο-
κομείου Αττικής ΚΑΤ» (Β΄3485),  

6. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.121793/21-12-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκο-
μείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (Β΄3475),  

7. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123909/31-12-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του 
Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» και του 
Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»» 
(Β΄3499). 

8. Την υπ’ αρ. 16643/09-04-2021 εισήγηση της Διοίκη-
σης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής. 

9. Το Απόσπασμα Πρακτικών της 03ης/31-3-2021 Τακτι-
κής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Αττι-
κής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» (θέμα ΕΗΔ 4ο). 

10. Το Απόσπασμα Πρακτικών της 11ης/2-4-2021 Τα-
κτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου 
Αθηνών ΚΑΤ (θέμα 1ο). 

11. Την από 12-3-2021 αίτηση του ιατρού Βασίλειου 
Καλδή. 

12. Την απόφαση της 11ης Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ 
κατά την 28η Απριλίου 2021 (Θέμα 12ο). 

13. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.33265/27-5-2021 έγγραφο 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. 

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋ-
πολογισμού των φορέων, αποφασίζουμε:

1. Μία (1) οργανική θέση του κλάδου ειδικευμένων 
ιατρών Ε.Σ.Υ. που έχει συσταθεί για τη στελέχωση 
του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) της 
οργανικής μονάδας της έδρας «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» του 
Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - 
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», όπως αυτή προβλέπεται στις 
διατάξεις της υπό στοιχεία Υ4α/οικ.121793/21-12-
2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄3475) και 
όπως αυτή ισχύει, μεταφέρεται με την παρούσα, 
στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ και προστίθεται 
στις θέσεις της Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως αυτές υφί-
στανται σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ4α/123768/
31-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄3485), με 
ταυτόχρονη μεταφορά του ιατρού που την κατέχει, 
(ειδικότητας Χειρουργικής). 

2. Μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ειδικευμέ-
νων ιατρών Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Χειρουργικής, του Γενι-
κού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ, όπως αυτή προβλέπεται 
στις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ4α/123768/31-12-2012 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄3485) και όπως αυτή 
ισχύει, μεταφέρεται με την παρούσα στην οργανική μο-
νάδα της έδρας «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» του Γενικού Νοσοκο-
μείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»» 
και προστίθεται στις θέσεις της ιατρικής υπηρεσίας, 
όπως αυτές υφίστανται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Υ4α/οικ.121793/21-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄3475), όπως ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 2 Ιουνίου 2021
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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