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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

2 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

3 Υπουργείο Υγείας

4 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ    

 Αριθμ. 62933 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 108987/4-7-2019 κοι-

νής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οι-

κονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης των 

αξιολογητών και εμπειρογνωμόνων του Ελ-

ληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας» 

(ΥΟΔΔ 433).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 21 και το άρθρο 28 του 

ν.  4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

2. Τον ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και 
Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 199), και ιδίως το 
άρθρο 5 αυτού.

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε 
σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το άρθρο 27 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

5. Την περ. στ. της παρ. 3 του άρθρου 63 του π.δ. 18/ 
2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

6. 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).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

9. Το άρθρο 3 του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία 
Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3).

10. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

11. Την υπ’ αρ. 48/18-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (Β’ 3100).

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

13. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 (Α’ 232), όπως συμπλη-
ρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2129/1993 
(Α’ 57).

14. Την υπ’ αρ. 108987-4/7/2019 κοινή απόφαση των 
Αναπληρωτών Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης 
των αξιολογητών και εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού 
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας» (ΥΟΔΔ 433).

15. Την ανάγκη υποστήριξης των σκοπών του ΕΛΙΔΕΚ 
και ειδικότερα της υλοποίησης των δράσεων χορήγησης 
υποτροφιών και χρηματοδότησης ερευνητικών έργων.

16. Την υπ’ αρ. 26737/03-03-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει της οποίας για τις 
αποζημιώσεις των μελών των επιτροπών αξιολόγησης 
και ενστάσεων, των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και 
των οργάνων ελέγχου και επαλήθευσης, προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη, σε ετήσια βάση, εκτιμώμενου ύψους 
243.550,00 €, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του φορέα του τρέχοντος έτους, καθώς και των επομέ-
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νων ετών και θα καλυφθεί από τις ήδη εγγεγραμμένες 
πιστώσεις για το έτος 2021 και τις προϋπολογιζόμενες 
πιστώσεις για τα επόμενα έτη και οι οποίες προέρχο-
νται από την με ημερομηνία 15.7.2016 Σύμβαση της 
Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων ή και από άλλους πόρους εκτός κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 108987/4.7.2019 κοινή από-
φαση των Αναπληρωτών Υπουργών Παιδείας Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (ΥΟΔΔ 433), αντι-
καθιστώντας το διατακτικό αυτής, ως ακολούθως:

«Καθορίζουμε την αποζημίωση των ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων, των μελών των Επιτροπών Αξιολό-
γησης, των μελών των Επιτροπών Ενστάσεων, καθώς 
και των μελών των Επιτροπών ή φυσικών προσώπων και 
λοιπών Οργάνων Ελέγχου και Επαλήθευσης των δράσε-
ων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 
(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), ως ακολούθως:

α. Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και επιτροπές αξιο-
λόγησης προτάσεων έργων

Για τον Πρόεδρο και κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιο-
λόγησης, 80€ ανά διενεργούμενη αξιολόγηση πρότασης 
έργου.

Για κάθε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, 70€ ανά διε-
νεργούμενη αξιολόγηση πρότασης έργου.

Σε περίπτωση αξιολόγησης που διενεργείται σε δύο 
φάσεις, η ως άνω αποζημίωση καθορίζεται για την α’ 
φάση αξιολόγησης, σε 50€ ανά διενεργούμενη αξιολόγη-
ση πρότασης έργου για κάθε ανεξάρτητο εμπειρογνώμο-
να και σε 60€ ανά διενεργούμενη αξιολόγηση πρότασης 
έργου για τον Πρόεδρο και κάθε μέλος της Επιτροπής 
Αξιολόγησης, ενώ για τη β’ φάση αξιολόγησης η αποζημί-
ωση καθορίζεται σε 70€ ανά διενεργούμενη αξιολόγηση 
πρότασης έργου για κάθε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα 
και σε 80€ ανά διενεργούμενη αξιολόγηση πρότασης 
έργου για τον Πρόεδρο και κάθε μέλος της Επιτροπής 
Αξιολόγησης.

β. Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και επιτροπές αξιο-
λόγησης αιτήσεων υποτροφίας 

Για τον Πρόεδρο και κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιο-
λόγησης, καθώς και κάθε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, 
50€ ανά διενεργούμενη αξιολόγηση αίτησης υποτρο-
φίας.

γ. Επιτροπές ενστάσεων
Για κάθε μέλος της Επιτροπής Ενστάσεων, 50€ ανά 

Συνεδρίαση.
δ. Επιτροπές και λοιπά όργανα ελέγχου και επαλήθευ-

σης -  διοικητικός έλεγχος
1. Για κάθε μέλος Επιτροπής Ελέγχου και Επαλήθευσης 

και κάθε μονομελές όργανο ελέγχου και επαλήθευσης 
χορηγούμενης υποτροφίας, 15€ ανά διενεργούμενο δι-
οικητικό έλεγχο χορηγούμενης υποτροφίας.

2. Για κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Επαλή-
θευσης και κάθε μονομελές όργανο ελέγχου και επαλή-
θευσης χρηματοδοτούμενου έργου, 100€ ανά διενερ-
γούμενο διοικητικό έλεγχο χρηματοδοτούμενου έργου.

ε. Επιτροπές και λοιπά όργανα ελέγχου και επαλήθευ-
σης - επιτόπια επαλήθευση.

1. Για κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Επαλήθευ-
σης και κάθε μονομελές όργανο ελέγχου και επαλήθευ-

σης χορηγούμενης υποτροφίας, 50€ ανά διενεργούμενη 
επιτόπια επαλήθευση χορηγούμενης υποτροφίας.

2. Για κάθε μέλος της Επιτροπής ελέγχου και επα-
λήθευσης και κάθε μονομελές όργανο ελέγχου και 
επαλήθευσης χρηματοδοτούμενου έργου, 120€ ανά 
διενεργούμενη επιτόπια επαλήθευση χρηματοδοτού-
μενου έργου.

στ. Οι ως άνω αποζημιώσεις δεν βαρύνονται με Φ.Π.Α.
ζ. Το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων ανά διενερ-

γούμενη αξιολόγηση, έλεγχο και επαλήθευση δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα 1.200€ ανά μήνα και τα 2.400€ ετησίως, 
ανά δικαιούχο της αποζημίωσης.

η. Στην περίπτωση των μελών των Επιτροπών Ενστά-
σεων, το συνολικό μηνιαίο ποσό των αποζημιώσεων ανά 
συνεδρίαση δεν μπορεί να είναι κατά μήνα μεγαλύτερο 
από 250€ για τον Πρόεδρο και 200€ για τα μέλη των 
επιτροπών.

θ. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Η ανωτέρω απόφαση ισχύει για την αξιολόγηση προ-
τάσεων και αιτήσεων στο πλαίσιο δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
που προκηρύχθηκαν εντός των τελευταίων δώδεκα (12) 
μηνών από την έκδοση της παρούσας και για πιστοποι-
ήσεις και ελέγχους υποτροφιών και έργων που διενερ-
γήθηκαν κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από 
την έκδοση της παρούσας.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υφυπουργός Ανάπτυξης
Υπουργός Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

    Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Με την υπ’ αρ. 4558/1.6.2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Προστασίας του Πολίτη, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 47 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133), του π.δ. 81/2019 (Α’ 119), 
του π.δ. 83/2019 (Α’ 121), του π.δ. 37/2020 (Α’ 65), της 
περ. ζ’ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 1673/27.3.2020 κοινής 
απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας 
του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β’ 1070) 
και κατόπιν της από 31.5.2021 επιστολής παραίτησης 
της Νίκης Ζιανίκα του Δημητρίου, μετακλητής Συ-
νεργάτιδας στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού 
Προστασίας του Πολίτη, με την οποία δηλώνει ότι 
παραιτείται από τη θέση αυτή, λύεται η σχέση εργα-
σίας της Νίκης Ζιανίκα του Δημητρίου, με αριθμό ΑΔΤ 
ΑΒ 812634, από τις 31.5.2021, λόγω παραίτησής της 
από τη θέση μετακλητής Συνεργάτιδας στο Ιδιαίτερο 
Γραφείο του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, 
Νικόλαου Χαρδαλιά.
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Ο ως άνω τερματισμός της σχέσης εργασίας της δεν 
γεννά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης στην υπάλληλο, 
της οποίας η σχέση εργασίας τερματίστηκε.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4231913111/01.06.2021). 

 Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ 

I

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

   Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οίκ.:35907  
2η τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οίκ. 

36648/12-6-2020 απόφασης του Υπουργού 

Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Δι-

οικητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων Νο-

σοκομείων: α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗ-

ΝΙΑΣ και β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

«ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ», αρμοδιότητας 6ης Υγειο-

νομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νή-

σων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας» (ΥΟΔΔ 449).

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ.  11Α του άρθρου 66 του ν.  3984/2011 

«Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 150), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 22 
του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση 
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 228),

β) της παρ. 32 του άρθρου 70 του ν. 3918/2011 «Δι-
αρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 31),

γ) του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά-
ξεις» (Α’ 81),

δ) του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 196),

ε) των άρθρων 13, 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

στ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

ζ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και του π.δ. 2/2021 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 2) και

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

2. Τις αποφάσεις:
α) Την υπό στοιχεία Υ4/8-1-2021 απόφαση του Πρω-

θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32),

β) την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οίκ. 36648/12-6-2020 από-
φαση του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός με-
λών στο Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων Νο-
σοκομείων: α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και 
β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ “ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑ-
ΤΕΙΟ”, αρμοδιότητας 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελ-
λάδας» (ΥΟΔΔ 449, ΑΔΑ: 6ΤΘ7465ΦΥΟ-Α9Ε),

γ) την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.:46548/4-8-2020 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση- συμπλήρωση 
της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οίκ. 36648/12-6-2020 απόφασης του 
Υπουργού Υγείας (ΥΟΔΔ 449, ΑΔΑ: 6ΤΘ7465ΦΥΟ-Α9Ε) 
αναφορικά με τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: α) ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ “ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ”, αρμοδιότητας 
6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων 
Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας» (ΥΟΔΔ 598, ΑΔΑ: 
ΩΜΟΘ465ΦΥΟ-5ΜΤ),

δ) την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οίκ.33417/28-5-2021 
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας «Διορισμός Προσωρινού Κοινού 
Διοι κητή στα διασυνδεόμενα Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) 
Κεφαλληνίας και Γ.Ν. Ληξουρίου “ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ”, 
αρμοδιότητας 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ. Πε.) 
Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής 
Ελλάδος, ΜΑΡΤΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (ΥΟΔΔ  418, ΑΔΑ: 
6ΡΠΗ465ΦΥΟ-ΡΚ7) και

ε) την υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ.οίκ. 33416/28-5-2021 κοινή 
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας «Διορισμός Προσωρινής Αναπληρώτριας 
Διοικήτριας στο διασυνδεόμενο Γενικό Νοσοκομείο 
(Γ.Ν.) Ληξουρίου “ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ”, αρμοδιότητας 
6ης Υγειο νομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) Πελοποννήσου, 
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος, ΜΟΣΧΟΝΑ 
ΖΩΗΣ.» (ΥΟΔΔ 418, ΑΔΑ:ΩΜ2Φ465ΦΥΟ-ΖΑΔ).

3. Την υπό στοιχεία Β2α.οίκ.34028/1-6-2021, προβλε-
πόμενη από την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143) Εισήγηση του Προϊσταμένου της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφω-
να με την οποία δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη τόσο 
σε βάρος του Προϋπολογισμού του φορέα όσο και σε 
βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οίκ. 
36648/12-6-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Συ-
γκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο 
των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: α) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και β) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ», αρμοδιότητας 6ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νή-
σων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας» (ΥΟΔΔ 449, ΑΔΑ: 
6ΤΘ7465ΦΥΟ-Α9Ε), ως ακολούθως:

- Ορίζουμε τον ΜΑΡΤΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Γεωργίου, με 
ΑΔΤ: ΑΝ109664, Πτυχιούχο του BACHELOR OF SCIENCE 
του Πανεπιστημίου του SOUTHAMPTON (ΗΒ), Προσωρι-
νό Κοινό Διοικητή στα διασυνδεόμενα Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙ-
ΑΣ και Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ», ως Πρόε-
δρο του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεόμενων 
Νοσοκομείων, δυνάμει της ως άνω (2δ) απόφασης,
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- ορίζουμε τη ΜΟΣΧΟΝΑ ΖΩΗ του Αντωνίου, με ΑΔΤ: 
ΑΕ206624, Πτυχιούχο του τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδο νίας, 
κάτοχο αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας του 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Master of Business 
Administration with Commendation, του ιδρύματος τυ-
πικής ανώτατης εκπαίδευσης University of Kingston (ΗΒ), 
Προσωρινή Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο διασυνδεό-
μενο Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ», ως τακτικό 
μέλος, σε αντικατάσταση του ΔΗΜΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
του Βασιλείου, με ΑΔΤ: ΑΕ781726, λόγω απώλειας ιδιό-
τητάς του- λήξης θητείας του.

Β. Η θητεία των ανωτέρω οριζομένων μελών ισχύει 
έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Κοινού 
Διοικητή και Αναπληρωτή Διοικητή για τα εν λόγω δια-
συνδεόμενα Νοσοκομεία, δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 22 του ν. 4735/2020 (Α’ 197).

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οίκ. 
36648/12-6-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας 
(ΥΟΔΔ 449, ΑΔΑ: 6ΤΘ7465ΦΥΟ-Α9Ε), ως έχει μεταγενέ-
στερα τροποποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

    

   Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οίκ:35915 
3η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.

82150/22-11-2019 απόφασης του Υπουργού 

Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών του Δι-

οικητικού Συμβουλίου του ΓN ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ-

ΝΙΑΣ, αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, 

Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων» 

(ΥΟΔΔ 998, ΑΔΑ: 7Χ2Χ465ΦΥΟ-1Δ2).

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 8 και 9 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 «Νό-

μος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου “Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις για την μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (Α’ 41), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4316/2014 (Α’ 270),

β) του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά-
ξεις» (Α’ 81),

γ) του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 196),

δ) των άρθρων 13, 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

ε) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και του π.δ. 2/2021 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 2) και

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

2. Τις αποφάσεις:
α) Την υπό στοιχεία Υ4/8-1-2021 απόφαση του Πρω-

θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32),

β) την υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ.οικ.82150/22-11-2019 
απόφαση του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορι-
σμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝ ΑΙ-
ΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ. Πελοπον-
νήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων» 
(ΥΟΔΔ 998, ΑΔΑ: 7Χ2Χ465ΦΥΟ-1Δ2),

γ) την υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ.οίκ.:84461/12-12-2019 
απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση και συ-
μπλήρωση της αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οικ.82150/22-11-2019 
(ΥΟΔΔ 998, ΑΔΑ:7Χ2Χ465ΦΥΟ-1Δ2) απόφασης του 
Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, 
αρμοδιότητας 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων» 
(ΥΟΔΔ 1090, ΑΔΑ: 9ΩΡΧ465ΦΥΟ-0ΛΡ),

δ) την υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ.:45436/4-8-2020 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ4β/
ΓΠ.οικ.82150/22-11-2019 (ΥΟΔΔ 998, ΑΔΑ:7Χ2Χ465ΦΥΟ-
1Δ2) απόφασης του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και 
ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΓN ΑΙΤΩ-
ΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (ΥΟΔΔ 598, ΑΔΑ: 6ΙΞΚ465ΦΥΟ-ΓΞΑ),

ε) την υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ.οίκ.33415/28-5-2021 κοινή 
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας «Λήξη της θητείας του Αναπληρωτή Διοικητή στο 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Γ.Ν.) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, με 
αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα 
(Α.Ο.Μ.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», αρμοδιότητας της 
6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) Πελοποννήσου, 
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος, ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και διορισμός νέας Αναπληρώτρι-
ας Διοικήτριας, ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ» (ΥΟΔΔ 418, 
ΑΔΑ: 6Υ34465ΦΥΟ-81Μ).

3. Την υπό στοιχεία B2α/οικ. 34025/1-6-2021, προβλε-
πόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’143), αιτιολογημένη εισήγηση του Προϊσταμένου της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη τόσο σε βάρος του προϋπολογισμού 
του φορέα όσο και σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:
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Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ.οικ. 82150/ 
22-11-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Συγκρότη-
ση και ορισμός μελών του ΔΣ του ΓΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙ-
ΑΣ, αρμοδιότητας 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων» 
(ΥΟΔΔ 998, ΑΔΑ:7Χ2Χ465ΦΥΟ-1Δ2), ως ακολούθως:

- Ορίζουμε τη ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώ-
τη, με ΑΔΤ: ΑΜ300575, πτυχιούχο του Τμήματος Στελεχών 
Λογιστηρίου του Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Ηρακλείου με αναγνώριση 
ισοτιμίας από το ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, κάτοχο Μεταπτυχιακού 
Τίτλου Ειδίκευσης στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Αναπληρώτρια Διοική-
τρια στο ΓΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, με αρμοδιότητα στην 
ΑΟΜ «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ “ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ”», ως Αντιπρόεδρο στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα, σε αντικατάσταση του 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ευθυμίου, με ΑΔΤ: 
Χ777696, δυνάμει της ως άνω (2ε) απόφασης. 

Β. Η θητεία της ανωτέρω οριζομένης ακολουθεί 
τη θητεία των ορισθέντων με την υπό στοιχεία Γ4β/
ΓΠ.οικ.82150/22-11-2019 (ΥΟΔΔ 998, ΑΔΑ: 7Χ2Χ465ΦΥΟ-
1Δ2) απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Γ. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία Γ4β/ΓΠ.οικ.
82150/22-11-2019 (ΥΟΔΔ 998, ΑΔΑ: 7Χ2Χ465ΦΥΟ-1Δ2) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας, όπως έχει μεταγενέστε-
ρα τροποποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

    

    Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.: 20906 
3η τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 

12538/25-2-2020 απόφασης του Υπουργού 

Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο 

Διοι κητικό Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρ-

χής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)» (ΥΟΔΔ 139, 

ΑΔΑ:Ω74Δ465ΦΥΟ-Θ1Γ). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 21 και 28 του ν. 4472/2017 «Συνταξιο-

δοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων 
του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομι-
κών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής 
στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 74), σε συνδυασμό με την παρ. 14 
του άρθρου 111 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

2. των άρθρων 13, 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

3. του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 196),

4. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148), 

5. του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και του π.δ. 2/2021 «Διορισμός 
Υπουργός, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 2) και

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

Β. Τις αποφάσεις:
1. Την υπό στοιχεία Υ4/8-1-2021 απόφαση του Πρω-

θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).

2. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ.12538/25-2-2020 από-
φαση του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός 
μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρι-
κής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)» (ΥΟΔΔ 139, 
ΑΔΑ:Ω74Δ465ΦΥΟ-Θ1Γ).

3. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ.:38281/18-6-2020 από-
φαση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση - συμπλή-
ρωση της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 12538/25-2-2020 (ΥΟΔΔ 
139, ΑΔΑ:Ω74Δ465ΦΥΟ-Θ1Γ) απόφασης του Υπουργού 
Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών 
Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)» (ΥΟΔΔ 459, ΑΔΑ: Ψ82Ξ465ΦΥΟ-ΕΡΤ).

4. Την υπό στοιχεία Γ4β/οίκ. 52121/21-8-2020 κοινή 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας 
«Αποδοχή παραίτησης του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΟΥ 
από τη θέση του Προέδρου στο Διοικητικό Συμβού-
λιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας 
(Ε.Κ.Α.Π.Υ.)» (ΥΟΔΔ 713, ΑΔΑ: 6ΞΗΕ465ΦΥΟ-ΚΩ1).

5. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.:64370/19-10-2020 κοινή 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας 
«2η τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 12538/ 
25-2-2020 (ΥΟΔΔ 139, ΑΔΑ:Ω74Δ465ΦΥΟ-Θ1Γ) απόφα-
σης του Υπουργού Υγείας σχετικά με τον ορισμό μελών 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής 
Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)» (ΥΟΔΔ 874, ΑΔΑ: Ω5ΕΒ-
465ΦΥΟ-ΠΘΔ).

Γ. Τα έγγραφα:
1. Την υπ’ αρ.: 6476/28-1-2021 αίτηση παραίτησης της 

ΠΑΡΑΣΧΟΥ- ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑΣ, Προϊσταμένης της Δι-
εύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υγεί-
ας, από μέλος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών 
Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).

2. Το από 12-2-2021 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠ προς το Γραφείο 
του Υπουργού Υγείας, συμπληρωμένο από το Γραφείο 
Υπουργού με το οριζόμενο, προς αντικατάσταση της 
ως ανωτέρω παραιτηθείσας, μέλος, κατόπιν της επι-
σήμανσης της αποδοχής παραίτησης της ΠΑΡΑΣΧΟΥ - 
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑΣ.

3. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 34652/3-6-2021, προβλε-
πόμενη από την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143) Εισήγηση του Προϊσταμένου της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα 
με την οποία δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 12538/ 
25-2-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση 
και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνι-
κής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)» 
(ΥΟΔΔ 139, ΑΔΑ:Ω74Δ465ΦΥΟ-Θ1Γ), ως ακολούθως:

- Ορίζουμε τον ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του Γεωργίου, 
με ΑΔΤ: ΑΚ036519, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋ-
πολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουρ-
γείου Υγείας, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου- εκ-
πρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, σε αντικατάσταση της 
παραιτηθείσας ΠΑΡΑΣΧΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑΣ του 
Γεωργίου, με ΑΔΤ: ΑΗ012894.

Β. Η θητεία του ανωτέρω οριζομένου μέλους ακο-
λουθεί τη θητεία των ορισθέντων μελών με την υπό 
στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 12538/25-2-2020 (ΥΟΔΔ 139, 
ΑΔΑ:Ω74Δ465ΦΥΟ-Θ1Γ) απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Γ. Κατά τα λοιπά, η υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 12538/
25-2-2020 (ΥΟΔΔ 139, ΑΔΑ:Ω74Δ465ΦΥΟ-Θ1Γ) απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας ισχύει, ως έχει μεταγενέστερα 
τροποποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

    

    Αριθμ. Γ4β/Γ.Π. 31720 
Τροποποίηση- συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

Γ4β/ΓΠ.οίκ.:23782/15-4-2021 κοινής απόφασης 

του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοι-

κητικό Συμβούλιο του Κρατικού Θεραπευτηρίου/

Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Λέρου, 

αρμοδιότητας 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου» 

(ΥΟΔΔ 319, ΑΔΑ: ΩΔΠΩ465ΦΥΟ-ΦΤ9). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 «Αναβάθ-

μιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α’ 129),

β) του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά-
ξεις» (Α’ 81), 

γ) του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 196),

δ) των άρθρων 13, 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),

ε) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 121) και του π.δ. 2/2021 «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 2) και 

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

2. Τις αποφάσεις:
α) Την υπό στοιχεία Υ4/8-1-2021 απόφαση του Πρω-

θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32) και

β) την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οίκ.:23782/15-4-2021 
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Θεραπευτηρίου/
Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Λέρου, αρμοδιό-
τητας 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου» (ΥΟΔΔ 319, ΑΔΑ: 
ΩΔΠΩ465ΦΥΟ-ΦΤ9).

3. Τα έγγραφα:
α) Το υπ’  αρ. 4600/12-5-2021 έγγραφο του Τμήμα-

τος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΚΘ/ΓΝ-ΚΥ 
ΛΕΡΟΥ, με το οποίο γνωστοποιούνται τα αποτελέσμα-
τα της εκλογής αιρετών εκπροσώπων για το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νοσοκομείου, με συνημμένη την υπ’ αρ. 
13/23-4-2021 σχετική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΗΒΣ4690Ρ-ΣΧΒ), καθώς και τα 
από 15-4-2021 και 16-4-2021 πρακτικά εκλογής των ια-
τρών και των εργαζομένων - πλην ιατρών, αντίστοιχα και

β) την υπό στοιχεία Β2α.οίκ.:34030/1-6-2021, προβλε-
πόμενη από την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143) Εισήγηση του Προϊσταμένου της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφω-
να με την οποία δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη τόσο 
σε βάρος του Προϋπολογισμού του φορέα όσο και σε 
βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε την υπό στοι-
χεία Γ4β/Γ.Π.οίκ.:23782/15-4-2021 κοινή απόφαση του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Συ-
γκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Κρατικού Θεραπευτηρίου/Γενικού Νοσοκομείου - 
Κέντρου Υγείας Λέρου, αρμοδιότητας 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς 
και Αιγαίου», ως ακολούθως:

«4. ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ του Ελευθερίου, με ΑΔΤ: Φ177256, 
Επιμελήτρια Α’ Ψυχιατρικής, ως τακτικό μέλος - εκπρό-
σωπος των ιατρών, με αναπληρωτή της τον ΜΑΡΙΝΗ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Ιωάννη, με ΑΔΤ: Σ545704, Διευθυντή 
Γυναικολογίας.

5. ΤΣΑΧΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Θεοδώρου, 
με ΑΔΤ: ΑΑ347305, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου 
Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α’, ως τακτικό μέ-
λος - εκπρόσωπος των εργαζομένων - πλην ιατρών, με 
αναπληρωτή του τον ΒΑΡΝΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ του Μιχαήλ, 
με ΑΔΤ: ΑΕ450057, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών Νο-
σηλευτών, με βαθμό Γ’.». 

Β. Η θητεία των ανωτέρω οριζομένων μελών ακολου-
θεί τη θητεία των ορισθέντων με την υπό στοιχεία Γ4β/ 
Γ.Π.οίκ.:23782/15-4-2021 κοινή απόφαση του Υπουργού 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

Γ. Κατά τα λοιπά, η υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οίκ.:
23782/15-4-2021 (ΥΟΔΔ 319, ΑΔΑ: ΩΔΠΩ465ΦΥΟ-ΦΤ9) 
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας ισχύει, ως έχει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι 

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

   Με την υπ’  αρ. 256085/03.06.2021 απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία εκδό-

θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45, 46, 47, 
48 και 110 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), προσλαμβάνεται, 
από 17.05.2021, η Ελένη Ζαφειροπούλου του Ανδρέα, 
με Α.Δ.Τ. Σ624635, κάτοχος τίτλου δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, ως μετακλητή υπάλληλος, με το 11ο Μ.Κ. 
της ΔΕ Κατηγορίας, στο Ιδιαίτερο Γραφείο της Γενικής 
Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Π.Ο.Δ.Τ.Π. στο Υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού: 256846/08.06.2021).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-
κού του Ελληνικού Δημοσίου: 5331198364/03.06.2021).

  Η Υπουργός 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ   
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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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