
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων του κλά-
δου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσο-
κομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»».

2 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στο Γενικό 
Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ».

3 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευ-
μένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στην οργανική μονάδα έδρας 
«ΛΙΒΑΔΕΙΑ» του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς - 
Γενικού Νοσοκομείου Θηβών».

4 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευ-
μένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στην οργανική μονάδα της 
έδρας «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Αθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ.

5 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευ-
μένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στην οργανική μονάδα έδρας 
«Κωνσταντοπούλειο Νέας Ιωνίας» του Γενικού Νο-
σοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο - Πα-
τησίων.

6 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στο Γενι-
κό Νοσοκομείο - Κ. Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Γ2α/57192/20 (1)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων του κλά-

δου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσο-

κομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»». 

 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτε-

λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133),

β) της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύει με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2013 (Α΄ 133).

2. 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).

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

4. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 17148/10-3-2020 υπουρ-
γική απόφαση «Διορισμός του Βλάσση Ιωάννη ως Υπηρε-
σιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 196).

5. Την υπ’ αρ. 19232/20-3-2020 υπουργική απόφαση 
«Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε 
θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών. (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).

6. Την υπό στοιχεία Γ2α/17733/17/6-3-2018 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσο-
κομείου Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»» (Β΄ 960).

7. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.90570/22-11-2018 κοινή 
υπουργική απόφαση «Κατανομή διακοσίων ογδόντα 
επτά (287) θέσεων προσωπικού στα νοσοκομεία της 
χώρας (Β΄ 5261).

8. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.81580/1-11-2017 κοινή 
υπουργική απόφαση «Κατανομή τετρακοσίων εξήντα 
πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του 
κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., για τη βελτίωση της λειτουργίας 
των Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών 
(Τ.Ε.Π.), σε Δημόσια Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.» (Β΄ 3884).

9. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.75785/29-10-2019 υπουρ-
γική απόφαση «Μεταφορά οργανικής θέσης από το Γε-
νικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», και το αντίστρο-
φο, λόγω μετάθεσης» (Β΄ 4088).

10. Την υπ' αρ. 34086/9-9-2020 απόφαση του Διοικητή 
της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και 
Δυτικής Ελλάδας.

11. Το Απόσπασμα Πρακτικών της 23ης/15-7-2020 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού 
Νοσοκομείου Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» (θέμα 61ο).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Την απόφαση της 134ης Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.
ΠΕ. κατά την 10η Νοεμβρίου 2020 (Θέμα 31ο).

13. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.77999/3-12-2020 έγγρα-
φο του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης 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 του Φορέα, αποφασίζουμε:

Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων του κλά-
δου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», όπως αυτές προβλέπονται 
στο άρθρο 16 της υπό στοιχεία Γ2α/17733/17/6-3-2018 
κοινής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού 
Νοσοκομείου Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»» (Β΄ 960), όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μέσω κατάργησης και 
αντίστοιχης σύστασης θέσεων ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ

ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1 7

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΘΩΡΑΚΟΣ 

1 1

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Απριλίου 2021

Ο Υπηρεσιακός Η Υπηρεσιακή
Γραμματέας Υγείας Γραμματέας Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

I

Αριθμ. Γ2α/61405/20 (2)
    Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στο 
Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας ΚΩ «ΙΠΠΟ-
ΚΡΑΤΕΙΟΝ». 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτε-

λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

β) της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 « Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύει με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

δ) Το άρθρο 165 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός 
και Αναμόρφωση θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινι-
κών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, 
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 43).

2. 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).

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

4. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 17148/10-3-2020 
υπουργική απόφαση «Διορισμός του Βλάσση Ιωάννη 
ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 196).

5. Την υπ’ αρ. 19232/20-3-2020 υπουργική απόφαση 
«Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε 
θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών. (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).

6. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.39515/10-4-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσο-
κομείου - Κ.Υ. ΚΩ (Β΄1152).

7. Την υπό στοιχεία Υ4α/11549/13 κοινή υπουργική 
απόφαση «Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων ιατρών 
ΕΣΥ σε νοσοκομεία και Νοσοκομειακές Μονάδες αρμο-
διότητας της 2ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Β΄ 1289).

8. Την υπό στοιχεία Γ2α/77016/8-1-2018 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων 
προσωπικού στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα 
"ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΩΝ" του Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. «Γενικό Νο-
σοκομείο Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΩΥ» - Γενικό Νο-
σοκομείο - Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΩΝ» - Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου 
”ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ“» (Β΄ 420).

9. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ. 90570/22-11-2018 κοινή 
υπουργική απόφαση «Κατανομή διακοσίων ογδόντα 
επτά (287) θέσεων προσωπικού στα Νοσοκομεία της 
χώρας» (Β΄ 5261).

10. Την υπό στοιχεία ΔΑΑΔ.53411/30-9-2020 εισήγηση 
της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.

11 .Το Απόσπασμα Πρακτικού της 3ης/28-7-2020 Συ-
νεδρίασης του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. ΚΩ 
ΊΠΠΟΚΡΑΤΕΙΩΝ" (θέμα 5ο).

12. Την απόφαση της 134ης Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.
ΠΕ. κατά την 10η Νοεμβρίου 2020 (θέμα 20ο).

13. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.77766/2-12-2020 έγγραφο 
του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας.

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

Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων του κλά-
δου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κω, όπως 
αυτές προβλέπονται στο άρθρο 13 της υπό στοιχεία Υ4α/
οικ.39515/10-4-2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Ορ-
γανισμός του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. ΚΩ (Β΄ 1152), 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μέσω κατάργη-
σης και αντίστοιχης σύστασης θέσεων, ως εξής:
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 1 1

  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 2

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Απριλίου 2021

Ο Υπηρεσιακός Η Υπηρεσιακή
Γραμματέας Υγείας Γραμματέας Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

I

Αριθμ. Γ2α/65215/20 (3)
    Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδι-

κευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στην οργανική μονάδα 

έδρας «ΛΙΒΑΔΕΙΑ» του Γενικού Νοσοκομείου Λι-

βαδειάς - Γενικού Νοσοκομείου Θηβών». 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτε-

λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), 

β) της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄143),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005 - Α΄ 98) 
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)
όπως διατηρήθηκε σε ισχύει με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. 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).

3. 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).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

5. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 17148/10-3-2020 
υπουργική απόφαση «Διορισμός του Βλάσση Ιωάννη 
ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 196).

6. Την υπ’ αρ. 19232/20-3-2020 υπουργική απόφαση 
«Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε 
θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών. (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).

7. Την υπό στοιχεία Υ4α/39192/11-4-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσο-
κομείου Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς» (Β΄ 1246).

8. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123911/31-12-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του 
Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς και του Γενικού Νοσο-
κομείου Θήβας» (Β΄ 3510).

9. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.46240/20-5-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση θέσεων ειδικευμέ-
νων γιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 5ης 
ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας» (Β΄ 1289).

10. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.81580/1-11-2017 κοινή 
υπουργική απόφαση «Κατανομή τετρακοσίων εξήντα 
πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών 
του κλάδου Ε.Σ.Υ., για τη βελτίωση της λειτουργίας των 
Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), 
σε Δημόσια Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.» (Β΄ 3884).

11. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.90570/22-11-2018 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Κατανομή διακοσίων ογδόντα 
επτά (287) θέσεων προσωπικού στα νοσοκομεία της χώ-
ρας (Β΄ 5261).

12. Την υπ' αρ. 91278/12-10-2020 εισήγηση της Διοίκη-
σης της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

13. Το απόσπασμα της 12ης/9-10-2020 Συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου 
Ν. Λιβαδειάς - Γενικού Νοσοκομείου Θηβών (θέμα 1ο).

14. Τα πρακτικά της υπ' αρ. 134ης Συνεδρίασης του 
ΚΕΣΥΠΕ κατά την 10η Νοεμβρίου 2020 (θέμα 26ο).

15. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.77769/2-12-2020 (ΟΕ) 
έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του φορέα, 
αποφασίζουμε:

Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων του 
κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ στην οργανική μο-
νάδα έδρας «ΛΙΒΑΔΕΙΑ» του Γενικού Νοσοκομείου 
Λιβαδειάς - Γενικό Νοσοκομείο Θηβών, όπως αυτές προ-
βλέπονται στο άρθρο 14 της υπό στοιχεία Υ4α/39192/ 
11-4-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1246) «Οργα-
νισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γενικού Νοσοκομείου 
Λιβαδειάς», όπως αυτή ισχύει με την υπό στοιχεία Υ4α/
οικ.123911/31-12-2012 όμοια (Β΄3510) και έχει τροπο-
ποιηθεί μέσω κατάργησης και αντίστοιχης σύστασης 
θέσεων ως εξής:
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 0

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Η ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟ-

ΓΙΑΣ

1 2

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ 1 1

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

1 0

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
Η ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - 
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

4 4

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Απριλίου 2021

Ο Υπηρεσιακός Η Υπηρεσιακή
Γραμματέας Υγείας Γραμματέας Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

I

Αριθμ. Γ2α/67802/20 (4)

    Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευ-

μένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στην οργανική μονάδα της 

έδρας "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" του Γενικού Νοσοκομεί-

ου Αθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ. 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτε-

λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133),

β) της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του ν. 4622/2019 
(Α΄133).

2. 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).

3. 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).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

5. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 17148/10-3-2020 υπουρ-
γική απόφαση «Διορισμός του Βλάσση Ιωάννη ως Υπηρε-
σιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 196).

6. Την υπ’ αρ. 19232/20-3-2020 υπουργική απόφαση 
«Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε 
θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών. (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).

7. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123762/31-12-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκο-
μείου Αθηνών “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”» (Β΄3485).

8. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123908/31-12-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Ευαγγελισμός", του Γενι-
κού Νοσοκομείου Αθηνών "Πολυκλινική" και του Ειδικού 
Νοσοκομείου "Οφθαλμιατρείο Αθηνών"» (Β΄3515).

9. Την υπό στοιχεία  Υ4α/37773/20-5-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση θέσεων ειδικευμέ-
νων γιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 1ης 
ΥΠΕ Αττικής» (Β΄1289).

10. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.34715/17-4-2015 κοινή 
υπουργική απόφαση «Σύσταση τριακοσίων ενενήντα 
επτά (397) οργανικών θέσεων μόνιμου και με σχέση 
αορίστου χρόνου ιατρικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ 
Ιατρών Οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απα-
σχόλησης σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.» (Β΄ 991).

11. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.79607/23-8-2013 υπουρ-
γική απόφαση «Μεταφορά Ιατρικού Τμήματος, καθώς και 
θέσεων προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό» (Β΄ 2064).

12. Τις αποφάσεις των Διοικητών/τριών του Γενικού 
Νοσοκομείου Αθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑ-
ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» «Αυτοδίκαιη μετατρο-
πή των οργανικών θέσεων, κλάδου ΠΕ Ιατρών, πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης που είχαν συσταθεί με 
την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.34715/17-4-2015 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Β΄991) σε θέσεις του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. 
και κατάταξη σε αυτές» (Γ΄ 736), (Γ΄ 1030), (Γ΄ 792).

13. Την υπό στοιχεία Υ4α/74883/11/12-2-2013 υπουρ-
γική απόφαση «Ανακατανομή θέσης ειδικευμένου για-
τρού» (Β΄ 387).

14. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.80631/18-9-2014 υπουρ-
γική απόφαση «Ανακατανομή θέσης ειδικευμένου ια-
τρού Ε.Σ.Υ.» (Β΄2635).

15. Την υπό στοιχεία Γ2α/1026/28-3-2018 υπουργική 
απόφαση «Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών 
Ε.Σ.Υ.» (Β΄ 1239).
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16. Την υπό στοιχεία Γ2α/19594/17/3-4-2018 υπουρ-
γική απόφαση «Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ια-
τρών Ε.Σ.Υ.» (Β΄1369).

17. Την υπό στοιχεία Γ2α/23399/24-4-2020 υπουργική 
απόφαση «Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών 
Ε.Σ.Υ.» (Β΄ 1636).

18. Την υπό στοιχεία Γ2α/42365/14-9-2018 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ανακατανομή κενών οργανικών 
θέσεων στην οργανική μονάδα της έδρας "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-
ΜΟΣ" του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-
ΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
(Β΄ 4293).

19. Την υπό στοιχεία Γ2α/18308/2-8-2018 υπουργική 
απόφαση «Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών 
Ε.Σ.Υ.» (Β΄ 3493).

20. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.20389/14-3-2019 υπουρ-
γική απόφαση «Μεταφορά οργανικής θέσης από την 
οργανική μονάδα της έδρας "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" του 
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ" στην οργανική μονάδα της έδρας "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ, και το αντί-
στροφο, λόγω μετάθεσης» (B΄ 1083).

21. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.9942/14-2-2020 υπουργι-
κή απόφαση «Μεταφορά οργανικής θέσης από την ορ-
γανική μονάδα της έδρας "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" του Γενικού 
Νοσοκομείου Αθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑ-
ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ στο Γενικό Ογκολογικό 
Νοσοκομείο Κηφισιάς ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, και το αντί-
στροφο, λόγω μετάθεσης» (Β΄ 1025).

22. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.81580/01-11-2017 κοινή 
υπουργική απόφαση «Κατανομή τετρακοσίων εξήντα 
πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του 
κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., για τη βελτίωση της λειτουργίας 
των Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών 
(Τ.Ε.Π.), σε Δημόσια Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.» (Β΄3884).

23. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.90570/22-11-2018 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Κατανομή διακοσίων ογδόντα 
επτά (287) θέσεων προσωπικού στα νοσοκομεία της χώ-
ρας (Β΄ 5261).

24. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ. 53367/31-8-2020 υπουρ-
γική απόφαση «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμέ-
νων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε νοσοκομεία της χώρας» (Β΄ 3674).

25. Την υπ' αρ. 45995/20-10-2020 εισήγηση της Διοί-
κησης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

26. Το Απόσπασμα Πρακτικών της 7ης/8-5-2020 Συ-
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νο-
σοκομείου Αθηνών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ -ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», (θέμα 7ο).

27. Την απόφαση της 134ης Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.
ΠΕ. κατά την 10η Νοεμβρίου 2020 (Θέμα 16ο).

28. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.77767/2-12-2020 (ΟΕ) 
έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

29. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δα-
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του 
Προϋπολογισμού του Φορέα, αποφασίζουμε:

Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων του κλά-
δου ειδικευμένων ιατρών ΕΣ.Υ. της οργανικής μονάδας της 

έδρας "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" του Γενικού Νοσοκομείου Αθη-
νών Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟ-
ΛΥΚΛΙΝΙΚΗ, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 16 της 
υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123762/31.12.2012 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου 
Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» (Β΄3485), όπως αυτή ισχύει 
με την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123908/31-12-2012 όμοια 
(Β΄ 3515) και έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μέσω κατάρ-
γησης και αντίστοιχης σύστασης θέσεων ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

1 33

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 8

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 9 Απριλίου 2021

Ο Υπηρεσιακός Η Υπηρεσιακή
Γραμματέας Υγείας Γραμματέας Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

I

Αριθμ. Γ2α/67804/20 (5)
     Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδι-

κευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στην οργανική μονάδα 

έδρας «Κωνσταντοπούλειο Νέας Ιωνίας» του Γε-

νικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπού-

λειο - Πατησίων. 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη: 
. Τις διατάξεις: 
α) της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτε-

λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), 

β) της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄143),

γ) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α΄98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του ν. 4622/2019 
(Α΄133).
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2. 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). 

3. 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).

4. Tο π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄2). 

5. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 17148/10-3-2020 
υπουργική απόφαση  «Διορισμός του Βλάσση Ιωάννη 
ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 196). 

6. Την υπ’ αρ. 19232/20-3-2020 υπουργική απόφαση 
«Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε 
θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών. (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).

7. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123807/31-12-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του ΓΝΝΙ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» (Β΄3485).

8. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123881/31-12-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του 
Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ 
και του Γενικού Νοσοκομείου Πατησίων» (Β΄3515).

9. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.81271/29-8-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση του Οργανισμού 
του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ-
ΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ» (Β΄2177).

10. Tην υπό στοιχεία Υ4α/37773/20-5-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση θέσεων ειδικευμέ-
νων γιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 1ης 
ΥΠΕ Αττικής» (Β΄1289). 

11. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.66137/25-7-2014 κοινή 
υπουργική απόφαση  «Ανακατανομή κενών θέσεων ειδι-
κευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. σε νοσοκομεία» (Β΄ 2108).

12. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.81580/1-11-2017 κοινή 
υπουργική απόφαση «Κατανομή τετρακοσίων εξήντα 
πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του 
κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., για τη βελτίωση της λειτουργίας 
των Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών 
(Τ.Ε.Π.), σε Δημόσια Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.» (Β΄3884).

13. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.90570/22-11-2018 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Κατανομή διακοσίων ογδόντα 
επτά (287) θέσεων προσωπικού στα νοσοκομεία της χώ-
ρας (Β΄5261). 

14. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.7224/4-2-2020 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ανακατανομή κενής οργανικής 
θέσης ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στην οργανική μονάδα 
της έδρας Κωνσταντοπούλειο Ν. Ιωνίας» του Γενικού Νο-
σοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων» 
(Β΄481). 

15. Την υπ’ αρ. 1529/11-1-18 διαπιστωτική πράξη Διοι-
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ-
ΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ» (Γ΄603). 

16. Την υπ’ αρ. 3762/5-2-19 διαπιστωτική πράξη Διοι-
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ-
ΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ» (Γ΄780).

17. Τις υπ’ αρ. 2981/5-2-2015 και 2982/5-2-2015 Απο-
φάσεις του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας 

Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ» (Γ΄774).

18. Την υπ’ αρ. 3761/5-2-2019 διαπιστωτική πράξη του 
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ» (Γ΄780).

19. Την υπ’ αρ. 45984/20-10-2020 εισήγηση της Διοί-
κησης της 1 ης ΥΠΕ Αττικής.

20. Το απόσπασμα της 1ης /20-3-2020 Συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου 
Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ» (θέμα 
έκτακτο 2).

21. Τα πρακτικά της υπ’ αρ. 134ης Συνεδρίασης του 
ΚΕΣΥΠΕ κατά την 10η Νοεμβρίου 2020 (Θέμα 17ο). 

22. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.78000/03-12-2020 έγ-
γραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. 

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Φορέα, 
αποφασίζουμε:

Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων του κλά-
δου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στην οργανική μονάδα 
έδρας «Κωνσταντοπούλειο Νέας Ιωνίας» του Γενικού 
Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο - Πατη-
σίων, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 15 της υπό 
στοιχεία Υ4α/οικ.123807/31-12-2012 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β΄3485) «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκο-
μείου Νέας Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»», όπως αυτή 
ισχύει με την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123881/31-12-2012 
όμοια (Β΄3515) και έχει τροποποιηθεί μέσω κατάργησης 
και αντίστοιχης σύστασης θέσεων ως εξής: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ

 ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1 17 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

 (με την εξειδίκευση που 
προβλέπεται από τις

 διατάξεις του
π.δ. 161/2001 για την 

εξειδίκευση στη 
Λοιμωξιολογία)

 1 1

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 
ως έχει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Απριλίου 2021

Ο Υπηρεσιακός Η Υπηρεσιακή
Γραμματέας Υγείας Γραμματέας Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ
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Αριθμ. Γ2α/71991/20 (6)
    Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στο Γενι-

κό Νοσοκομείο - Κ. Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο». 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτε-

λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133),

β) της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

2. Το υπ' αρ. 81/2019 π.δ. «Σύσταση, συγχώνευση, με-
τονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρ-
μοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

3. 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).

4. Το υπ' αρ. π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

5. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 17148/10-3-2020 
υπουργική απόφαση «Διορισμός του Βλάσση Ιωάννη 
ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 196).

6. Την υπ’ αρ. 19232/20-3-2020 υπουργική απόφαση  
«Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε 
θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών. (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).

7. Την υπό στοιχεία Α3α/7810/3-2-2017 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου 
Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» 
(Β΄ 442 ).

8. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 30233/20-5-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση θέσεων ειδικευ-
μένων ιατρών ΕΣΥ σε νοσοκομεία και Νοσοκομειακές 
Μονάδες αρμοδιότητας της 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ» (Β΄1289).

9. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.90570/22-11-2018 κοινή 
υπουργική απόφαση «Κατανομή διακοσίων ογδόντα 
επτά (287) θέσεων προσωπικού στα νοσοκομεία της 
χώρας (Β΄ 5261).

10. Την υπ' αρ. 51925/9-11-2020 απόφαση της Διοική-
τριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

11. Την υπ' αρ. 344 απόφαση της 11ης/31-8-2020 Συ-
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδε-
όμενων Νοσοκομείων Γενικού Νοσοκομεόυ Λασιθίου - 
Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» 
(θέμα 41ο).

12. Την απόφαση της 134ης Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. 
κατά την 10η Νοεμβρίου 2020 (θέμα 4ο ΕΗΔ).

13. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.77771/2-12-2020 έγγρα-
φο του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων του Γε-
νικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», 
όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 14 της υπό στοι-
χεία  Α3α/7810/3-2-2017 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Νεαπόλεως 
«Διαλυνάκειο» (Β΄ 442), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, μέσω κατάργησης και αντίστοιχης σύστασης 
θέσεων, ως εξής:

1. Οργανική θέση που καταργείται:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΠΑΣ/

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΚΗΣ
 ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1 1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

1 3

2.
Α) Οργανικές θέσεις που καταργούνται:
- μία (1) οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Διαιτολογίας, 

με ταυτόχρονη κατάργηση του κλάδου και
- μία (1) οργανική θέση του κλάδου ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ, με ταυτόχρονη κατάργηση του κλάδου.
Β) Οργανικές θέσεις που συνιστώνται: 
Συστήνεται κλάδος ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ με μία (1) θέση. 
Συστήνεται κλάδος ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με μία (1) 

θέση.
Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω κλάδοι διαμορφώνονται 

ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
μία (1) θέση.
ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
μία (1) θέση.
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 

ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2021

Ο Υπηρεσιακός Η Υπηρεσιακή
Γραμματέας Υγείας Γραμματέας Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ   
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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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