
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευ-
μένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Σύ-
ρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ».

2 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στο Γενι-
κό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

3 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευ-
μένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Αθη-
νών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Γ2α/60519 (1)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευ-

μένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Σύ-

ρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ». 

 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

κό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης.» (Α’ 133), όπως ισχύει,

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, 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),

δ) του άρθρου 12 του ν. 4638/2019 «Κύρωση: α) της 
από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλ-
λαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμο-
νής» (Α’ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» 
(Α’ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθ-

μίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 150) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 181), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί 
από το άρθρο 42 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

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. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

4. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 17148/10-03-2020 από-
φαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός του Βλάσση 
Ιωάννη ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου 
Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 196), όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αρ. 19232/20-03-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού 
του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του 
Υπουργείου Εσωτερικών», (Υ.Ο.Δ.Δ. 221), όπως ισχύει.

6. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.121955/20-12-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκο-
μείου Σύρου “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ”» (Β’ 3430), όπως ισχύει.

7. Την υπό στοιχεία Α3α/77125/16/30-05-02017 κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση -Συμπλήρωση Ορ-
γανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ 
& ΠΡΩΪΟ»» (Β’ 1918), όπως ισχύει.

8. 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).

9. Την υπό στοιχεία Α3α/96317/15/13-01-2017 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ανακατανομή κενών οργανικών 
θέσεων προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου 
“ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ”» (Β’ 242).

10. 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).

11. Την υπό στοιχεία ΔΑΑΔ 52218/24-09-2020 εισή-
γηση της Διοίκησης της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

12. Την υπ’ αρ. 330 απόφαση της 15ης/08-10-2020 Συνε-
δρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου των Διασυνδεόμε-
νων Νοσοκομείων Γ. Ν. Σύρου «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ» - Γ.Ν. -
Κ.Υ. Νάξου (Θέμα ΕΗΔ 2ο).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Την απόφαση της 132ης Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.
ΠΕ. κατά την 22α Οκτωβρίου 2020 (Θέμα 8ο).

14. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.71152/06-11-2020 έγγρα-
φο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 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. του Γ. Ν. Σύρου ΒΑΡΔΑ-
ΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ», όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 
14 της υπό στοιχεία Υ4α/οικ.121955/20-12-2012 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσο-
κομείου Σύρου “ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ”» (Β’ 3430), όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μέσω κατάργησης και 
αντίστοιχης σύστασης θέσεων, ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ»

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΗΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΗΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - 
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

1 3

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς των Υπουργείων

Υγείας Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ   

 Ι 

 Αριθμ Γ2α/66205 (2)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στο Γε-

νικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

κό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-

βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει,

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, 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),

δ) του άρθρου 12 του ν. 4638/2019 «Κύρωση: α) της 
από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλ-
λαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμο-
νής» (Α’ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» 
(Α’ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθ-
μίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 150) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 181), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 42 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και ισχύει.

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. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

4. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 17148/10-03-2020 από-
φαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός του Βλάσση 
Ιωάννη ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου 
Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 196), όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αρ. 19232/20-03-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού 
του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του 
Υπουργείου Εσωτερικών», (Υ.Ο.Δ.Δ. 221), όπως ισχύει.

6. Την υπό στοιχεία Γ2α/73800/17/18-12-2018 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσο-
κομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (Β’ 6166).

7. Tην υπό στοιχεία Γ2α/οικ.53367/31-08-2020 υπουρ-
γική απόφαση «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευ-
μένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε νοσοκομεία της χώρας (Β’ 3674).

8. Την υπ’ αρ. 47413/13-10-2020 απόφαση της Διοική-
τριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

9. Την απόφαση της 34ης/02-10-2020 Συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Ν. Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (θέμα 12ο).

10. Την απόφαση της 132ης Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.
ΠΕ. κατά την 22α Οκτωβρίου 2020 (Θέμα 10ο).

11. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.71151/06-11-2020 έγγρα-
φο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του 
Φορέα, αποφασίζουμε:

Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων του Γε-
νικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», όπως 
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αυτές προβλέπονται στο άρθρο 17 της υπό στοιχεία 
Γ2α/73800/17/18-12-2018 κοινής υπουργικής απόφα-
σης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ. Ν. Χανίων 
“Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”» (Β’ 6166), όπως αυτή έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει, μέσω κατάργησης και αντίστοιχης 
σύστασης θέσεων, ως εξής:

Α) ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ:
- μία (1) οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Νοσοκομεια-

κών Φαρμακοποιών και
- μία (1) οργανική θέση του κλάδου ειδικευμένων ια-

τρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιμα-
τολογίας ή Παιδιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας.

Β) ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ:
- Δύο (2) οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Βοηθών 

Φαρμακείου.
Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω κλάδοι διαμορφώνονται 

ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙ-

ΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙ-
ΚΗΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

Μία (1) θέση.
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Τέσσερις (4) θέσεις.
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.
Πέντε (5) θέσεις.
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 

ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς των Υπουργείων

Υγείας Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

    Ι 

 Αριθμ. Γ2α/55749 (3)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευ-

μένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Αθη-

νών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» .

 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

κό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης.» (Α’ 133), όπως ισχύει,

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, που κυρώθηκε 

με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133),

δ) του άρθρου 12 του ν. 4638/2019 «Κύρωση: α) της 
από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλ-
λαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμο-
νής» (Α’ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» 
(Α’ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθ-
μίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 150) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 181), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί 
με το άρθρο 42 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και ισχύει.

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. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

4. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 17148/10-03-2020 από-
φαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός του Βλάσση 
Ιωάννη ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου 
Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 196), όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αρ. 19232/20-03-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού 
του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του 
Υπουργείου Εσωτερικών», (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).

6. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29-08-2018 
υπουργική απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών 
ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου 
άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β’ 4138).

7. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.122815/21-12-2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκο-
μείου Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» (Β’ 3507), όπως ισχύει.

8. Την υπό στοιχεία Γ2α/53604/17/21-02-2018 κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση του Οργανισμού 
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» 
(Β’ 939).

9. Την υπό στοιχεία Υ4α/74883/11/12-02-2013 υπουρ-
γική απόφαση «Ανακατανομή θέσης ειδικευμένου για-
τρού» (Β’ 387).

10. Την υπό στοιχεία Α3α/69769/14/24-12-2014 
υπουργική απόφαση «Ανακατανομή θέσεων ειδικευμέ-
νων ιατρών Ε.Σ.Υ.» (Β’ 3504).

11. Την υπό στοιχεία Α3α/3300/10-10-2016 υπουργι-
κή απόφαση «Ανακατανομή θέσης ειδικευμένου ιατρού 
Ε.Σ.Υ.» (Β’ 3466).

12. 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).

13. Την υπό στοιχεία Γ2α/18308/02-08-2018 υπουρ-
γική απόφαση «Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων 
ιατρών Ε.Σ.Υ.» (Β’ 3493).
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14. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.90570/22-11-2018 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Κατανομή διακοσίων ογδόντα 
επτά θέσεων προσωπικού στα νοσοκομεία της χώρας 
(Β’ 5261).

15. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.75785/29-10-2019 
υπουργική απόφαση «Μεταφορά οργανικής θέσης από 
το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ” στο Γε-
νικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”, και το αντί-
στροφο, λόγω μετάθεσης» (Β’ 4088).

16. Την υπό στοιχεία Γ2α/28215/12-09-2019 υπουρ-
γική απόφαση «Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων 
ιατρών Ε.Σ.Υ.» (3563).

17. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.75793/29-10-2019 
υπουργική απόφαση «Μεταφορά οργανικής θέσης από 
το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου στο Γενικό Νοσοκομείο 
Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”, και το αντίστροφο, λόγω με-
τάθεσης» (Β’ 4160).

18. Την υπό στοιχεία Γ2α/25316/19/08-01-2020 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ανακατανομή κενών οργανικών 
θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» (Β’ 42).

19. Τις υπ’ αρ. 38797/08-09-2020 και 38822/08-09-2020 
εισηγήσεις της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

20. Τα Αποσπάσματα Πρακτικών της 35ης/24-09-2019 
και 4ης/12-03-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» (θέμα 1ο και 6ο).

21. Την απόφαση της 132ης Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.
ΠΕ. κατά την 22α Οκτωβρίου 2020 (Θέμα 5ο).

22. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.71147/06-11-2020 έγγρα-
φο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

23. To 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, όπως 
αυτές προβλέπονται στο άρθρο 16 της υπό στοιχεία 
Υ4α/οικ.122815/21-12-2012 κοινής υπουργικής από-
φασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών
“Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» (Β’ 3507), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, μέσω κατάργησης και αντίστοιχης σύστασης 
θέσεων, ως εξής:

Οργανικές θέσεις που καταργούνται:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΕΝΩΝ

ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ

ΣΤΗΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 1 7
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 7
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
(με την εξειδίκευση που 

προβλέπεται από τις δια-
τάξεις του

π.δ. 161/2001 για
την Λοιμωξιολογία 

1 4

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

1 10

Οργανικές θέσεις που συνιστώνται:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΘΕΣΕΩΝ

ΣΤΗΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1 14
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

1 7

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 2

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς των Υπουργείων

Υγείας Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ   

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