E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.07.02 18:19:41
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

26827

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

2 Ιουλίου 2020

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ύψους ημερησίου τροφείου κατασκηνώσεων έτους 2020.

2

Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων κλάδου
Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΚΥ Μυκόνου αρμοδιότητας 2ης ΥΠε Πειραιώς και Αιγαίου.

3

Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού στο Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Σαμοθράκης αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης».

4

Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού στο Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Κ. Νευροκοπίου
αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.»

5

Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων κλάδου
Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ των Κέντρων Υγείας
(Κ.Υ.) Ευόσμου, Τσοτυλίου και Άργους Ορεστικού
αρμοδιότητας 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

6

Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού στο Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Βάρδας αρμοδιότητας 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

7

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.43000/21452/750
(1)
Καθορισμός ύψους ημερησίου τροφείου κατασκηνώσεων έτους 2020.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 10 παρ. 1 και 2 του ν. 1276/1982 «Για τη
συγχώνευση του κλάδου συντάξεων του Ταμείου Ασφα-

Αρ. Φύλλου 2691

λίσεως Προσωπικού Εταιρείας Διαχειρίσεως Ειδών Μονοπωλίου του Ελληνικού Δημοσίου στο Ι.Κ.Α. και ρύθμιση άλλων ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων»
(Α΄ 100), όπως ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 17
του ν. 2556/1997 «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής,
διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α και άλλα θέματα» (Α΄ 270).
β. Των άρθρων 32 παρ. 1 και 51 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις
φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).
γ. Των άρθρων 1 και 6 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική
μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).
δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 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).
ε. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145).
στ. Του άρθρου 32 του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
ζ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α΄ 119).
η. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
θ. Της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
2. Την υπ' αρ. οικ. 21197/1157/03.06.2020 εισήγηση
του προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
3. Τις αποφάσεις περί ανάληψης υποχρέωσης για το
έτος 2020 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού:
α. του e-Ε.Φ.Κ.Α. υπ’ αρ. 18339/22.05.2020 (Α.Δ.Α: ΩΚΦ5465ΧΠΙ-4ΗΨ)
β. των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ
Παροχών e-ΕΦΚΑ αριθμ. 250/27.05.2020 (Α.Δ.Α: ΩΤΛ046587Η-Ρ44).
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4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, προκαλείται δαπάνη ύψους 16.520.728,00 € σε
βάρος του προϋπολογισμού οικονομικής χρήσης 2020
του e-ΕΦΚΑ και των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και
Εφάπαξ Παροχών e-ΕΦΚΑ, Κ.Α.Ε. 0689 και 00.10.2632,
αποφασίζουμε:
Το ημερήσιο τροφείο, που καταβάλλεται από τον
e-ΕΦΚΑ, για τη φιλοξενία δικαιούχων παιδιών ασφαλισμένων, συνταξιούχων ή των υπαλλήλων του, σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο
2020, καθορίζεται στο ποσό των 30,00 € κατ'άτομο,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Για παιδιά με ειδικές
ανάγκες, ηλικίας 6-16 ετών, που συμμετέχουν σε ειδικά
κατασκηνωτικά προγράμματα, το ημερήσιο τροφείο για
την ίδια χρονική περίοδο, καθορίζεται στο ποσό των
52,00 € κατ' άτομο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.38927
(2)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων κλάδου
Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΚΥ Μυκόνου αρμοδιότητας 2ης ΥΠε Πειραιώς και Αιγαίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 6, 9 του άρθρου 3 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 38), καθώς και της
παρ. 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 23 του ιδίου νόμου,
όπως ισχύουν,
β. των άρθρων 3 και 4 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 115),
γ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
δ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Α΄ 119),
ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
στ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
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ζ. της υπ’ αρ. 54713/18-7-2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 3105),
η. της υπ’ αρ. 340/18-7-2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
θ. της υπ’ αρ. 58590/9-8-2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 579),
ι. της υπ’αρ. Α3α/οικ.13713/31-7-1986 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Σύσταση Κέντρου Υγείας Μυκόνου Ν. Κυκλάδων» (Β΄ 564), όπως ισχύει,
ια. της υπ’ αρ. 6368/28-6-1994 κοινής υπουργικής
απόφασης με θέμα «Σύσταση θέσεων προσωπικού των
Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας
(Κ.Ψ.Υ.) της χώρας» (Β΄ 508), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. ΔΑΑΔ 36136/26251/5-12-2014 διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της 2ης ΥΠε Πειραιώς και
Αιγαίου, με θέμα: «Μεταφορά θέσεων και προσωπικού
των Κέντρων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου
Υγείας Διοικητικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και
Αιγαίου (ΑΔΑ:7ΟΑ9469Η2Ξ- ΩΝΨ).
3. Τα υπ’ αρ. ΔΑΑΔ 50464/16-9-2019 και ΔΑΑΔ 55193/
8-10-2019 έγγραφα της 2ης ΥΠε με θέμα: «Τροποποίηση
οργανισμού του Κέντρου Υγείας Μυκόνου».
4. Το πρακτικό της 102ης/15-11-2019 Συνεδρίασης
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών.
(θέμα 2ο).
5. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ.5320/28-1-2020 εισήγηση της
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ε’ του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θα προκύψει επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ, οι οποίες προβλέπονται στην υπ’ αρ.
6368/28-6-1994 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει
και ειδικότερα θέσεων προσωπικού του Κέντρου Υγείας
Μυκόνου αρμοδιότητας 2ης ΥΠε Πειραιώς και Αιγαίου,
όπως αυτές μεταφέρθηκαν και διαπιστώθηκαν σε αυτήν
(σχετ. 2), ως ακολούθως:
Μετατροπή μίας (1) κενής οργανικής θέσης κλάδου
Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ Ειδικότητας Καρδιολογίας,
σε μία (1) θέση κλάδου Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ. Ειδικότητας Παιδιατρικής, με ταυτόχρονη σύσταση της
ειδικότητας.
Ως εκ τούτου, το σύνολο των οργανικών θέσεων των
αντίστοιχων ειδικοτήτων του ανωτέρω κλάδου στο ΚΥ
Μυκόνου διαμορφώνεται, ως ακολούθως:
Κλάδος Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ
Ειδικότητα Καρδιολογίας Μία (1) θέση
Ειδικότητα Παιδιατρικής Μία (1) θέση.
Κατά τα λοιπά, οι ως άνω αποφάσεις ισχύουν ως έχουν.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Υφυπουργός Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.38924
(3)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού στο Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Σαμοθράκης αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 6, 9 του άρθρου 3 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α΄38), καθώς και της παρ.
2 του άρθρου 2 και του άρθρου 23 του ιδίου νόμου, όπως
ισχύουν,
β) των άρθρων 3 και 4 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α΄115),
γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ζ) της υπ’ αρ. 54713/18-7-2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο
Κοντοζαμάνη» (Β’ 3105),
η) της υπ’ αρ. 340/18-7-2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με
θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051),
θ) της υπ’ αρ. 58590/9-8-2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα:
«Διορισμός σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 579),
ι) της υπ΄ αρ. Α1α/1136/98/6-4-1999 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Σύσταση Κέντρου Υγείας (ΚΥ)

26829

Σαμοθράκης Νομαρχίας Έβρου και των θέσεων του προσωπικού του» (Β΄ 815), όπως ισχύει.
2) Την υπ’ αρ. 20161/13-10-2014 διαπιστωτική πράξη
του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης περί αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού και κενών θέσεων του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης
και των αποκεντρωμένων μονάδων του, στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4238/2014.
3) Το υπ’ αρ. 15514/11-4/2019 έγγραφο του Διοικητή
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης με συνημμένο το υπ’ αρ. 563/3-4-2019 έγγραφο του
Δ/ντή του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης.
4) Το πρακτικό της 102ης /15-11-2018 Συνεδρίασης
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών.
5) Την υπ’ αρ. Β1α/οικ.5318/28-1-2020 εισήγηση της
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ε’ του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α’143).
6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού οι οποίες προβλέπονται στην ως άνω Α1α/1136/
98/6-4-1999 (σχετ. ι) κοινή υπουργική απόφαση, όπως
ισχύει και ειδικότερα θέσεων προσωπικού του Κέντρου
Υγείας (Κ.Υ.) Σαμοθράκης, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης όπως αυτές
μεταφέρθηκαν και διαπιστώθηκαν σε αυτήν, ( σχετ.2)
ως ακολούθως:
Μετατροπή μίας (1) κενής οργανικής θέσης κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας σε
μία (1) θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου Βοηθητικού
Υγειονομικού Προσωπικού (Μεταφορέων Ασθενών), με
ταυτόχρονη σύσταση του κλάδου.
Ως εκ τούτου το σύνολο των οργανικών θέσεων των
αντίστοιχων κλάδων των παραπάνω κατηγοριών, του
Κ.Υ. Σαμοθράκης διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό
Κατηγορία ΥΕ
Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας (μονίμου προσωπικού)
Μία (1) θέση.
Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας (με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου)
Μία (1) θέση.
Κλάδος Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (Μεταφορέων Ασθενών)
Μια (1) θέση (με ταυτόχρονη σύσταση του κλάδου).
Κατά τα λοιπά, οι ως άνω αποφάσεις ισχύουν ως έχουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Υφυπουργός Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.38920
(4)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού στο Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Κ. Νευροκοπίου
αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης.»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 6, 9 του άρθρου 3 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α΄38), καθώς και της παρ.
2 του άρθρου 2 και του άρθρου 23 του ιδίου νόμου, όπως
ισχύουν,
β) των άρθρων 3 και 4 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α΄115),
γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ζ) της υπ’ αρ. 54713/18-7-2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο
Κοντοζαμάνη» (Β’ 3105),
η) της υπ’ αρ. 340/18-7-2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με
θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051),
θ) της υπ’ αρ. 58590/9-8-2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα:
«Διορισμός σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 579),
ι) της υπ΄ αρ. Α3α/οικ.4594/7-3-1986 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Σύσταση Κέντρου Υγείας Κ.
Νευροκοπίου» (Β΄97),
ια) της υπ΄ αρ. 6368/28-6-1994 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Σύσταση θέσεων προσωπικού των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.)
της χώρας» (Β΄508), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Την υπ΄ αρ. 20703/17-10-2014 διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης περί αυτοδίκαιης μεταφοράς
προσωπικού και κενών θέσεων του Κέντρου Υγείας Κ.
Νευροκοπίου και των Αποκεντρωμένων Μονάδων του,
στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του
νόμου 4238/2014.
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3) Το υπ΄ αρ. 36976/3-10-2019 έγγραφο του Διοικητή
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης με συνημμένο το υπ΄ αρ. 743/23-9-2019 έγγραφο του
Δ/ντή του Κέντρου Υγείας Κ. Νευροκοπίου.
4) Το πρακτικό της 102ης/15-11-2018 Συνεδρίασης
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών.
5) Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.5317/28-1-2020 εισήγηση της
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ε’ του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143).
6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού οι οποίες προβλέπονται στην ως άνω υπ΄ αρ.
6368/28-6-1994 (σχ. ια) κοινή υπουργική απόφαση, όπως
ισχύει και ειδικότερα θέσεων προσωπικού του Κέντρου
Υγείας (Κ.Υ.) Κ. Νευροκοπίου, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης όπως αυτές
μεταφέρθηκαν και διαπιστώθηκαν σε αυτήν, (σχετ. 2)
ως ακολούθως:
Τη μετατροπή μίας (1) κενής οργανικής θέσης κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μαιευτικής σε μία (1) θέση κατηγορίας
ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής.
Τη μετατροπή δύο (2) κενών οργανικών θέσεων κατηγορίας ΤΕ κλάδου Επισκεπτών/τριών Υγείας σε δύο (2)
θέσεις κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής .
Ως εκ τούτου το σύνολο των οργανικών θέσεων των
αντίστοιχων κλάδων των παραπάνω κατηγοριών, θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:
Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό Κατηγορία ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας Μία (1) θέση.
Κατά τα λοιπά, οι ως άνω αποφάσεις ισχύουν ως έχουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Υφυπουργός Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.38916
(5)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων κλάδου
Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ των Κέντρων Υγείας
(Κ.Υ.) Ευόσμου, Τσοτυλίου και Άργους Ορεστικού αρμοδιότητας 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 6, 9 του άρθρου 3 του ν. 4238/2014 «Πρω-
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

τοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α΄38), καθώς και της παρ.
2 του άρθρου 2 και του άρθρου 23 του ιδίου νόμου, όπως
ισχύουν,
β. των άρθρων 3 και 4 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α΄115),
γ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
δ. τoυ π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119),
ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’121),
στ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’123),
ζ. της υπ’ αρ. 54713/18-7-2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’3105),
η. της υπ’ αρ. 340/18-7-2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’3051),
θ. της υπ’ αρ. 58590/9-8-2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 579),
ι. της υπ΄ αρ. A3α/5220/19-4-1985 κοινής υπουργικής
απόφασης με θέμα: «Σύσταση Κέντρου Υγείας Τσοτυλίου
Ν. Κοζάνης.» (Β΄264), όπως ισχύει,
ια. της υπ΄ αρ. A3α/οικ.6575/7-4-1986 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Σύσταση Κέντρου Υγείας (ΚΥ)
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Ν. Καστοριάς.» (Β΄ 226), όπως ισχύει,
ιβ. της υπ΄ αρ. 6368/28-6-1994 κοινής υπουργικής
απόφασης με θέμα: «Σύσταση θέσεων προσωπικού των
Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας
(Κ.Ψ.Υ.) της χώρας» (Β΄508), όπως ισχύει,
ιγ. της υπ΄ αρ. Y3α/ΓΠ 88867/02/6-2-2003 κοινής
υπουργικής απόφασης με θέμα: «Σύσταση Κέντρου
Υγείας (ΚΥ) στην αστική περιοχή του Δήμου Ευόσμου,
Νομαρχίας Θεσσαλονίκη» (Β' 151), όπως ισχύει.
2. Τις υπ΄ αρ. 32291 (ΑΔΑ: 6Φ6ΒΟΡΕΠ-ΡΦ1), 32292
(ΑΔΑ:Ω85ΗΟΡΕΠ-ΣΟ1) και 32296 (ΑΔΑ: 7027ΟΡΕΠΞΞΜ)/ 11-12-2014 διαπιστωτικές πράξεις του Διοικητή
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας περί
αυτοδίκαιης μεταφοράς θέσεων και προσωπικού των
Κέντρων Υγείας Άργους Ορεστικού Καστοριάς, Τσοτυλίου Κοζάνης και Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου Ευόσμου Θεσσαλονίκης, στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια
Μακεδονίας αντίστοιχα, σε εφαρμογή του άρθρου 23
του ν. 4238/2014.
3. Τα υπ΄ αρ. 43518/15-10-2019 και 49401/21-11-2019
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έγγραφα του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας.
4. Το πρακτικό της 102ης/15-11-2018 Συνεδρίασης
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών.
5. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.5316/28 - 1-2020 εισήγηση της
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ε’ του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ οι οποίες προβλέπονται στις υπ΄ αρ.
6368/28-6-1994 (σχ. ιβ) και Y3α/88867/02/6-2-2003
(σχ.ιγ) κοινές υπουργικές αποφάσεις όπως ισχύουν και
ειδικότερα θέσεων προσωπικού των Κέντρων Υγείας
(Κ.Υ.) Τσοτυλίου, Άργους Ορεστικού και Ευόσμου, αρμοδιότητας 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας,
όπως αυτές μεταφέρθηκαν και διαπιστώθηκαν σε αυτήν
(σχετ. 2) ως ακολούθως:
Σύσταση των παρακάτω θέσεων ιατρικού προσωπικού (με ταυτόχρονη σύσταση των ειδικοτήτων) στην
3η Υ.Πε Μακεδονίας για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας
Ευόσμου:
• Κλάδος Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
Ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής Μία (1) θέση
Ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας Μία (1) θέση.
Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων ιατρικού προσωπικού στα Κέντρα Υγείας Άργους Ορεστικού και Τσοτυλίου ως ακολούθως:
Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού
Κλάδος Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
Άνευ Ειδικότητας Μία (1) θέση
Κέντρο Υγείας Τσοτυλίου
Κλάδος Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
Άνευ Ειδικότητας Μία (1) θέση.
Ως εκ τούτου, το σύνολο των οργανικών θέσεων των
αντίστοιχων ειδικοτήτων του παραπάνω κλάδου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ, διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Κέντρο Υγείας Ευόσμου
Κλάδος Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
Ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής
Μία (1) θέση
Ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας Μία (1) θέση.
Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού
Κλάδος Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
Άνευ Ειδικότητας Μία (1) θέση.
Κέντρο Υγείας Τσοτυλίου
Κλάδος Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
Άνευ Ειδικότητας Μία (1) θέση.
Κατά τα λοιπά, οι ως άνω αποφάσεις ισχύουν ως έχουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Υφυπουργός Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.38913
(6)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού στο Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Βάρδας αρμοδιότητας 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής
Ελλάδας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 6, 9 του άρθρου 3 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α΄38), καθώς και της παρ.
2 του άρθρου 2 και του άρθρου 23 του ιδίου νόμου, όπως
ισχύουν,
β) των άρθρων 3 και 4 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α΄115),
γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’121),
στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’123),
ζ) της υπ’ αρ. 54713/18-7-2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο
Κοντοζαμάνη» (Β’3105),
η) της υπ’ αρ. 340/18-7-2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με
θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’3051),
θ) της υπ’ αρ. 58590/9-8-2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα:
«Διορισμός σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 579),
ι) της υπ΄ αρ. Α3α/οικ.6559/7-4-1986 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Σύσταση Κέντρου Υγείας Βάρδας Ν. Ηλείας» (Β΄224), όπως ισχύει,
ια) της υπ΄ αρ. 6368/28-6-1994 κοινής υπουργικής
απόφασης με θέμα: «Σύσταση θέσεων προσωπικού των
Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας
(Κ.Ψ.Υ.) της χώρας» (Β΄508), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2) Την υπ΄ αρ. 5130/25-11-2015 διαπιστωτική πράξη
του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας με
θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μεταφορά των
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κενών οργανικών θέσεων των ΠΕΔΥ – ΚΥ Αρχαίας Ολυμπίας, ΠΕΔΥ – ΚΥ Ανδρίτσαινας, ΠΕΔΥ – ΚΥ Γαστούνης
ΠΕΔΥ – ΠΠΙ Λεχαινών, ΠΕΔΥ – ΚΥ Ζαχάρως ΠΕΔΥ – ΚΥ
Βάρδας, ΠΕΔΥ – ΚΥ Σιμόπουλου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4238/2014.».
3) Την υπ΄ αρ. 3759/24-4-2019 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου,
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας με θέμα: «Ανακατανομή - Μετατροπή μίας (1) κενής οργανικής θέσης
του κλάδου ΤΕ Διαιτολογίας και μίας (1) κενής οργανικής
θέσης του κλάδου ΤΕ Επισκεπτών-τριών Υγείας σε δύο
(2) θέσεις του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής του Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Βάρδας.».
4) Το υπ΄ αρ. Γ1α/Γ.Π.33993/13-5-2019 έγγραφο με
θέμα: «Ζητούνται διευκρινίσεις» και τα υπ΄ αρ. 24554/
11-6-2019 και 26545/26-6-2019 διευκρινιστικά έγγραφα
της 6ης Υ.Πε.».
5) Το πρακτικό της 102/15-11-2019 Συνεδρίασης του
Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών.
6) Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.5319/28-1-2020 εισήγηση της
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ε’ του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143).
7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού, οι οποίες προβλέπονται στην υπ΄ αρ. 6368/
28-6-1994 (σχ.ια) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει
και ειδικότερα θέσεων προσωπικού του Κέντρου Υγείας
(Κ.Υ.) Βάρδας, αρμοδιότητας 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ.
Ελλάδας, όπως αυτές μεταφέρθηκαν και διαπιστώθηκαν
σε αυτήν (σχετ. 2), ως ακολούθως:
Μετατροπή, της μοναδικής κενής οργανικής θέσης
κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διαιτολογίας - με ταυτόχρονη κατάργηση του κλάδου - και μίας (1) κενής οργανικής θέσης
κατηγορίας ΤΕ κλάδου Επισκεπτών/τριών Υγείας σε δύο
(2) θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσηλευτικής
του Κ.Υ. Βάρδας.
Ως εκ τούτου το σύνολο των οργανικών θέσεων των
αντίστοιχων κλάδων των παραπάνω κατηγοριών, του
Κ.Υ. Βάρδας, διαμορφώνεται, ως ακολούθως:
Κατηγορία ΤΕ:
• Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών /τριών Υγείας Μία (1) θέση.
Κατηγορία ΔΕ:
• Κλάδος Δε Βοηθών Νοσηλευτικής Τέσσερις (4) θέσεις.
Κατά τα λοιπά, οι ως άνω αποφάσεις ισχύουν ως έχουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Υφυπουργός Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./50/11548
(7)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών ΜεταρρυθμίσεωνΜεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), όπως ισχύουν,
τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και του άρθρου 11
του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίαςΕπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικήs κρίσης» (Α’ 40), όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της
παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54).
2. Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), το
π.δ. 83/2019 με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
3. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
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4. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./62/8789/ΣΧΕΤ.: 9610/
03-06-2020 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αρ. 403/15-11-2018 απόφαση με θέμα «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση πενήντα έξι (56)
κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξούσιων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.),
(Γ’ 1389)».
6. Το υπ’ αρ. 66225/04-06-2020 έγγραφο του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.
7. Τον πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων (Γ’ 567/2019)
της προκήρυξης του διαγωνισμού για την πλήρωση
πενήντα έξι (56) κενών οργανικών θέσεων Δόκιμων
Δικαστικών Πληρεξούσιων στο Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή δέκα (10) Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Υπουργείο
Οικονομικών), σύμφωνα με τον πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων (Γ’ 567/2019) του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’ αρ. 403/15- 11-2018 (Γ’ 1389) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2020
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02026910207200008*

