E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2021.02.06 19:44:51
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

4373

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020
(Β΄ 4262) κοινή υπουργική απόφαση ως προς τη
διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ)
και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως
ισχύει.

2

Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων για τον
ορισμό ημερομηνίας εμβολιασμού σε ειδική
εφαρμογή εντός της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας
Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του
κορωνοϊού COVID-19.

3

Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στο
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος» οργανική μονάδα
έδρας «Γεώργιος Γεννηματάς.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. 5648/120
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020
(Β΄ 4262) κοινή υπουργική απόφασης ως προς
τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β),
γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 55), όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της από
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 55),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020
(Α’ 76), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο όγδοο
της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4722/2020 (Α΄ 177) και συμπληρώθηκε με το άρθρο
21 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).

Αρ. Φύλλου 456

2. Τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τρίτου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
3. Τις διατάξεις του άρθρου ενδέκατου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 137).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το
οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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13. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄ 2).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
15. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805).
16. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β΄ 3520).
17. Την υπό στοιχεία οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 993).
18. Την υπό στοιχεία οικ. 17788/346/8-5-2020 κοινή
υπουργική απόφαση «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα,
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη σταδιακή
επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β’ 1779).
19. Την υπ’ αρ. 14556/448/07-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση της ισχύος των έκτακτων
και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση χρόνου
εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4
της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, (Α΄ 55)»
(Β΄1208), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ’
αρ. 16135/499/23-04-2020 (Β’ 1566), 20788/610/
29-05-2020 (Β΄ 2083), οικ. 26308/768/30-6-2020
(Β’ 2684), οικ. 30742/1002/28-7-2020 (Β’ 3148), οικ.
36124/1194/11-09-2020 (Β΄ 3945), οικ. 52241/1567/
17-12-2020 (Β΄ 5586) όμοιές της.
20. Την υπ’ αρ. 37095/1436/17-09-2020 απόφαση των
Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Υγείας «Καθορισμός έννοιας «ευπαθών ομάδων εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι
των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των
απαιτουμένων ιατρικών πιστοποιητικών για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161)» (Β΄ 4011).
21. Την υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 «Λεπτομέρειες
εφαρμογής και χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) της
παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει, για «ευπαθείς
ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας» (Β΄ 4262),
22. Την υπ’ αρ. οικ.3269/168/22.01.2021 εισηγητική
έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
23. Το γεγονός ότι το ύψος της επιπλέον προκαλούμενης δαπάνης στον κρατικό προϋπολογισμό και τον Προ-
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ϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων από την παρούσα απόφαση δεν μπορεί να
εκτιμηθεί εκ των προτέρων και εξαρτάται από το πλήθος των ατόμων που θα κάνουν χρήση της διάταξης,
αποφασίζουμε:
Ο χρόνος ισχύος των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2
του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) όπως ισχύει, που αναφέρεται
στο άρθρο 6 της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 κοινής
υπουργικής απόφασης, παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ι

Αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 8172
(2)
Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων για τον
ορισμό ημερομηνίας εμβολιασμού σε ειδική
εφαρμογή εντός της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά
του κορωνοϊού COVID-19.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 57 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την
προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των
μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους
Oργανισμούς Τοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 256) και ιδίως την παρ. 4.
2. Το άρθρο 21 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), όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
4. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 45), όπως ισχύουν.
5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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7. Το άρθρο 8 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
9. Το από 04.02.2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου Υπουργού Υγείας, για τη σύσταση της εν θέματι
αναφερομένης Επιτροπής.
10. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων για τον
ορισμό ημερομηνίας εμβολιασμού σε ειδική εφαρμογή
εντός της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, που
λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) με σκοπό την οριστικοποίηση
του προγραμματισμού των εμβολιασμών.
2. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη,
με τους αναπληρωτές αυτών.
3. Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση των αιτήσεων
που υποβάλλονται από τα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών,
προκειμένου να ορισθεί ημερομηνία εμβολιασμού σε ειδική εφαρμογή εντός της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού
COVID-19, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) με σκοπό την
οριστικοποίηση του προγραμματισμού των εμβολιασμών, σε περίπτωση που δεν έχουν λάβει ενημέρωση
για την προγραμματισμένη ημερομηνία εμβολιασμού
τους από την εν λόγω ψηφιακή υπηρεσία, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 57 του
ν. 4764/2020 (Α΄ 256).
Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και ενημερώνει τον αιτούντα ως προς
την αποδοχή ή μη της αίτησης με μέσα Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
4. Η Επιτροπή λειτουργεί στο πλαίσιο του Συστήματος προγραμματισμού συνεδριών εμβολιασμού κατά
του κορωνοϊού COVID- 19, το οποίο σχεδιάζεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη και εποπτεία της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.)
με σκοπό τον προκαθορισμό της ημερομηνίας εμβολιασμού των προσώπων που έχουν εγγραφεί στο Σύστημα
Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων κατά του κορωνοϊού
COVID-19.
Για την επίτευξη του έργου της η Επιτροπή θα συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς, όπως
την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίοι και υποχρεούνται να παρέχουν όλα τα
στοιχεία που ζητούνται για την επιτέλεση του έργου της.
5. Η Επιτροπή θα λειτουργεί υπό την παρακολούθηση
του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.
6. Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αμοιβή
ή αποζημίωση.
7. Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση
του προγράμματος εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού
COVID-19 για τον πληθυσμό όλης της χώρας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2021
Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ι

Αριθμ. Γ2α/74229/20
(3)
Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στο
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος» οργανική μονάδα
έδρας «Γεώργιος Γεννηματάς.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104), όπως ισχύει.
2. Το άρθρο πρώτο του ν. 4702/2020 «Κύρωση: α) της
από 23.6.2020 τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς, β) των από 23.6.2020 Επιμέρους Συμβάσεων Δωρεάς για τα Έργα ΙΧ και Χ και γ) της από 23.6.2020
τροποποίησης της Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το
Έργο VII - Τραύμα της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς
μεταξύ του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του Ελληνικού Δημοσίου για την
ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα
της υγείας, που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 89),
συμπλήρωση του ν. 4693/2020 (Α΄ 116) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130).
3. Το π. δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α΄32), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
5. Την υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 32).
6. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ. 53367/31-08-2020 υπουργική απόφαση «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία της χώρας» (Β΄ 3674).
7. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 123783/31-12-2012 κοινή
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» (Β΄ 3485), όπως
ισχύει.
8. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 123895/31-12-2012 κοινή
υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "Γεώργιος Γεννηματάς" και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο
Άγιος Δημήτριος» (Β΄ 3515).
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9. Την υπό στοιχεία 39579/11-08-2020 εισήγηση της
3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
10. Τα υπό στοιχεία 10706/07-08-2020 και 16375/
17-11-2020 έγγραφα του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Γεννηματάς - Ο Άγιος
Δημήτριος», οργανική μονάδα έδρας «Γεώργιος Γεννηματάς».
11. Το απόσπασμα πρακτικών της 1ης/07-08-2020
(θέμα 1ο) έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος».
12. Τα πρακτικά της υπ’ αρ. 138/17-12-2020 (θέμα 40ο)
συνεδρίασης του Κε.Σ.Υ.Πε.
13. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.3004/15-01-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας.
14. Το γεγονός ότι στον ισχύοντα οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Γεννηματάς Ο Άγιος Δημήτριος» οργανική μονάδα έδρας «Γεώργιος
Γεννηματάς» προβλέπεται Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ).
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού καθώς κατανέμονται δώδεκα (12) οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού
στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝ-
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ΝΗΜΑΤΑΣ - Ο Άγιος Δημήτριος» εκ των χιλίων (1.000)
οργανικών θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίες
έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020, αποφασίζουμε:
Την κατανομή δώδεκα (12) οργανικών θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού που συστάθηκαν με τη διάταξη του
άρθρου 54 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει, για τη στελέχωση
της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Γεννηματάς - Ο Άγιος Δημήτριος» οργανική μονάδα έδρας «Γεώργιος Γεννηματάς»,
ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής
Δώδεκα (12) θέσεις
Οι εν λόγω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου
και δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9
του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
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