
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 36112/927/11-09-202
0 κοινής υπουργικής απόφασης, «Πρόγραμμα προ-
εργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30, 
στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, 
Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης» (Β’ 4567).

2 Παραχώρηση ακινήτων με αριθμό 17 και αριθμό 
21 του κτιριακού συγκροτήματος της πρώην Παι-
δόπολης «Άγιος Δημήτριος» στον Δήμο Ωραιοκά-
στρου.

3 Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδι-
κευόμενων ιατρών σε θέσεις εξειδικευόμενων ια-
τρών στην ΜΕΝΝ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΤΤΙΚΟΝ”.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 45861 (1)   
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 36112/927/11-09-2020 

κοινής υπουργικής απόφασης, «Πρόγραμμα προ-

εργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-

30, στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου 

Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης» (Β’ 4567). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 3693/2008 «Εναρ-

μόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και 
των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση 
των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβου-
λίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 174).

2. Το άρθρο  2 του ν.  2956/2001 «Αναδιάρθρωση 
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

3. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κι-
νήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών δια-
τάξεων» (Α’ 70).

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. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

6. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

7. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση 
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση 
των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού 
δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και 
άλλες διατάξεις.» (Α’ 75).

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής 
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L 352 της 24. 12.2013 σ. 1 έως 8).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ)υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων/ΓΚΠΔ).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
(Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

12. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

13. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

14. 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).

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

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

17. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

18. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

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

20. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

21. Την υπ’  αρ.  οικ. 36112/927/11-09-2020 κοινή 
υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα προεργασίας για 
3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30, στις Περιφέρειες 
Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Β’ 4567).

22. Την υπ’ αρ. 2470/57/03-05-2022 απόφαση του Δ.Σ. 
της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ).

23. Την υπ’ αρ. 42779/09-05-2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη πέραν αυτής που προβλέπεται στην 
υπ’ αρ. οικ. 36112/927/11-09-2020 κοινή υπουργική από-
φαση, αποφασίζουμε: 

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 36112/927/11-09-2020 
κοινής υπουργικής απόφασης:

«Πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, 
ηλικίας 18-30, στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορεί-
ου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης» (Β’ 4567), ως εξής:

Στο άρθρο 1, η παρ. 2 τροποποιείται ως εξής:
«2. Οι 3.000 θέσεις προεργασίας του προγράμματος 

κατανέμονται, ανά Περιφέρεια, ως εξής:
α. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 750 θέσεις, εκ των 

οποίων οι 300 αφορούν στην προεργασία νέων ανέργων, 
οι οποίοι θα προεργαστούν σε επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στους Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού και 
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννης της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας.

β. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 500 θέσεις 
γ. Περιφέρεια Θεσσαλίας: 1.000 θέσεις

δ. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 
750 θέσεις.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αρ.  οικ.  36112/927/ 
11-09-2020 (Β’ 4567) κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και 
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. 45297 (2)
Παραχώρηση ακινήτων με αριθμό 17 και αριθ-

μό 21 του κτιριακού συγκροτήματος της πρώ-

ην Παιδόπολης «Άγιος Δημήτριος» στον Δήμο 

Ωραιοκάστρου .

 O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 47 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως αυτές αντικα-
ταστάθηκαν με το άρθρο 44 του ν. 4554/2018 «Ασφα-
λιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση 
της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των 
εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 130),

2. του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

3. 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),

4. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α’ 2),

5. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων.» (Α’ 123),

6. του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.» 
(Α’ 119),

7. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης»(Α’ 168),
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8. της υπό στοιχεία 12567/Δ1.4434/16-03-2020 υπουρ-
γικής απόφασης «Ορισμός Αναπληρωτή προϊσταμένου 
Γενικής Διεύθυνσης» (ΑΔΑ: 66ΗΧ46ΜΤΛΚ-ΝΒΘ),

9. της υπ’ αρ. 29313/1591/08-12-2020 απόφασης του 
αναπληρωτή Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων «Παραχώρηση ακινήτων του κτιριακού 
συγκροτήματος της πρώην Παιδόπολης «Άγιος Δημήτρι-
ος» στον Δήμο Ωραιοκάστρου.» (Β’ 5568),

10. του υπ’ αρ. 5507/18-03-2021 αιτήματος του Δήμου 
Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης,

11. Το από 19-06-2019 σχεδιάγραμμα με την αποτύ-
πωση των κτιρίων «Παιδόπολη Άγιος Δημήτριος» Υφι-
στάμενη κατάσταση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και 
Μελετών της Διεύθυνσης Προμηθειών και Μέριμνας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

12. της υπ’ αρ. 89465/11-11-2021 γνωμοδότησης του 
Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης 
Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων,

13. την υπ’ αρ. 32477/01-04-2022 πρόταση του Γενικού 
Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης 
της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού: αποφασίζουμε:

Α. Τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης στον Δήμο 
Ωραιοκάστρου, δύο (2) ακινήτων, τα οποία βρίσκο-
νται στην πρώην Παιδόπολη «Άγιος Δημήτριος» του 
Δήμου Ωραιοκάστρου, όπως αποτυπώνονται στο 
Πρόχειρο Σχεδιάγραμμα οικοπεδικής έκτασης του 
πρώην Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας τα οποία είναι 
χαρακτηρισμένα ως ΚΤΙΡΙΟ 17 (με χρήση αποθήκης 
καυσόξυλων), και ΚΤΙΡΙΟ 21 (εργαστήρια), σύμφωνα με 
την αρίθμηση από το σχέδιο της δορυφορικής λήψης 
της Παιδόπολης και στο σχετικό (Χ) έγγραφο. Τα ακί-
νητα αυτά είναι εντός οικοπεδικής έκτασης, συνολικής 
επιφανείας 50.000 μέτρων τετραγωνικών με βάση την 
υπ’ αρ. 48938/16-12-54 απόφαση του Υπουργού Γεωρ-
γίας - Εποικισμού, με βάση υλοποιημένα όρια 64.401,57 
μέτρων τετραγωνικών σύμφωνα με τοπογραφικό διά-
γραμμα της Τεχνικής εταιρείας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΜΤC, με 
ΚΑΕΚ 191253710001.

Ειδικότερα, τα ακίνητα της καταργηθείσας Παιδόπολης 
«Άγιος Δημήτριος» περιήλθαν αυτοδικαίως στο Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με 
την παρ. 29β του άρθρου 9 του ν. 4052/2012, όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4075/2012.

Β. Η ως άνω παραχώρηση χρήσης των κτιρίων με αριθ-
μό 17 και αριθμό 21 γίνεται με τους παρακάτω όρους 
και προϋποθέσεις:

1. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για 
δεκαπέντε (15) χρόνια. Ως χρόνος ενάρξεως αυτής ορί-
ζεται η ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας από-
φασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Σκοπός της παραχώρησης είναι, το κτίριο με αριθμό 
(17) να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος του 
Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, και το 

κτίριο με αριθμό (21) να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευ-
τικός χώρος του παιδικού σταθμού.

3. Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης των παραχω-
ρούμενων κτιρίων από το Δήμο Ωραιοκάστρου για σκο-
πό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο παραχωρού-
νται. Για οποιαδήποτε περαιτέρω παραχώρηση χρήσης 
των παραχωρούμενων ακινήτων σε τρίτον, θα απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Γενικής Διεύθυν-
σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων.

4. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου αναλαμβάνει, με αποκλει-
στική ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του, την έκδοση όλων 
των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και 
την τήρηση των προβλεπομένων πολεοδομικών διατά-
ξεων, και κάθε άλλης σχετικής διάταξης της ισχύουσας 
νομοθεσίας για την υλοποίηση του σκοπού της παραχώ-
ρησης καθώς και τη δαπάνη των απαιτούμενων εργασι-
ών προκειμένου να καταστούν λειτουργικά τα κτίρια.

5. Για οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή ή προσθήκη στα 
ακίνητα, θα ενημερώνεται, με την υποβολή των αντί-
στοιχων τεχνικών σχεδίων και οικοδομικών αδειών, η 
Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και η 
Διεύθυνση Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουργείου.

6. Ο Δήμος, βαρύνεται επίσης, για όλο το χρονικό διά-
στημα της παραχώρησης, με τις δαπάνες καταναλώσεως 
ηλεκτρικού ρεύματος και υδρεύσεως, και όποιας άλλης 
δαπάνης βαρύνει κατά τα συναλλακτικά ήθη και έθιμα 
το ακίνητο ή όποιας ενδεχομένως επιβληθεί στο μέλλον 
καθώς και τυχόν οφειλές παρελθόντων ετών προς τρί-
τους, (ηλεκτροδότηση, υδροδότηση κ.λπ.)

7. Ειδικότερα, ο Δήμος Ωραιοκάστρου θα πρέπει να 
φροντίσει για την αυτόνομη ηλεκτροδότηση και υδρο-
δότηση των προς παραχώρηση κτιρίων ή όπου αυτό δεν 
είναι δυνατό λόγω παλαιότητας των δικτύων ή άλλων 
λόγων, οφείλει να εγκαταστήσει, σε συνεργασία με τις 
κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες ηλεκτροδότησης και 
υδροδότησης, μετρητές - καταγραφείς της εκάστοτε κα-
τανάλωσης, που του αναλογεί.

8. Στον Δήμο ανήκει η αποκλειστική αρμοδιότητα και 
υποχρέωση φύλαξης, καθαρισμού, καλλωπισμού και εν 
γένει συντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών των 
παραχωρούμενων ακινήτων και του περιβάλλοντα χώρου 
αυτών. Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή μεταρ-
ρύθμιση παραμένει προς όφελος του παραχωρούμενων 
ακινήτων, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα για αφαίρεση 
ή υποχρέωση για αποζημίωση του παραχωρησιούχου.

9. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω 
από τα παραχωρούμενα ακίνητα και η τοποθέτηση σε 
αυτών μηχανημάτων εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή 
αντικειμένων, που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να 
ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.

10. Ο Δήμος έχει την αποκλειστική διοικητική, ποινική 
και αστική ευθύνη, για κάθε ζημία ή ατύχημα, που τυχόν 
προκληθεί από την δραστηριότητά του στον παραχω-
ρούμενο χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, 
καθώς και από την μη τήρηση των υποχρεώσεων του.

11. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
για όλο το διάστημα της παραχώρησης δεν βαρύνεται 
με οποιαδήποτε δαπάνη σχετική με το παραχωρούμενο 
ακίνητο.
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12. Είναι αυτονόητο ότι ο Δήμος θα καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια και θα λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

13. Η παρούσα απόφαση παραχώρησης ανακαλείται 
σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων όρων και προ-
ϋποθέσεων ή αλλαγής του σκοπού της παραχώρησης 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση των αρμόδιων υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Μαΐου 2022

Ο Αναπληρωτής Προϊσταμενος 
Γενικής Διεύθυνσης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΡΝΙΑΣ   

Ι  

 Αριθμ. Γ2α/62603/21 (3)
Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ει-

δικευόμενων ιατρών σε θέσεις εξειδικευόμε-

νων ιατρών στην ΜΕΝΝ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΑΤΤΙΚΟΝ”. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα 

Υγείας» (Α’ 143),
β. του άρθρου 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός 

και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α’ 123),
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. της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4484/2017 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110),

ε. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) σε συνδυα-
σμό με το άρθρο 119 του ν. 4622/19 (Α’ 133),

στ. της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 143),

ζ. του άρθρου 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός συ-
ναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών Αποφάσε-
ων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α’ 65),

η. της υπό στοιχεία ΔΥΓ/οικ. 52680/29-09-1993 υπουρ-
γικής απόφασης «Διαδικασία και τρόπος διορισμού ει-
δικευμένων γιατρών για εξειδίκευση στις Πολυδύναμες 
Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.» (Β’ 802),

θ. της υπό στοιχεία  Α2α/Γ.Π.οικ.  74438/05-10-2017
υπουργικής απόφασης «Κατάρτιση και τήρηση καταλό-

γου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών 
για εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής 
Νοσηλείας» (Β’ 3614).

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

3. Την υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα 
Γκάγκα» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’ 4185).

4. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843/29-08-2018 
υπουργικής απόφασης «Σύσταση, μετονομασία ιατρι-
κών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομέ-
νου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» 
(Β’ 4138).

5. Την υπό στοιχεία ΔΠΑΠ 63343/08-10-2021 εισήγηση 
της Διοίκησης της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

6. Το υπό στοιχεία ΔΠΑΠ 67512/29-10-2021 έγγραφο 
της Διοίκησης της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

7. Την υπό στοιχεία ΔΠΑΠ 71552/17-11-2021 εισήγηση 
της Διοίκησης της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

8. το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 20/16-11-2018 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν. «ΑΤ-
ΤΙΚΟΝ» (θέμα 48ο).

9. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ. 76556/08-12-2021 έγγρα-
φο του Προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας 
και των Προϋπολογισμών των εμπλεκόμενων Φορέων, 
αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά/μετατροπή μίας (1) οργανικής θέσης 
ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής που 
έχει συσταθεί με την υπό στοιχεία Υ4α/1328/17-02-1998 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 144) στο Γενικό Νοσο-
κομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» καθώς και μίας (1) οργα-
νικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Αναι-
σθησιολογίας που έχει συσταθεί με την υπό στοιχεία 
Α3β/οικ.17273/07-10-1986 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β’ 668) στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», σε 
δύο (2) οργανικές θέσεις εξειδικευόμενων ιατρών για 
εξειδίκευση στη ΜΕΝΝ στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».

Η ανωτέρω μεταφορά/μετατροπή θα υλοποιηθεί, όταν 
τοποθετηθούν για ειδίκευση όλοι οι ιατροί που είναι εγ-
γεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας 
για τη λήψη των ειδικοτήτων της Γενικής Ιατρικής και 
της Αναισθησιολογίας αντίστοιχα μέχρι την ημερομηνία 
δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα 12 Μαΐου 2022

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   

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