
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Π/112/305/2012 
απόφασης (Β΄ 2877) «Βασικές απαιτήσεις - αρχές 
πυρηνικής ασφάλειας και ρυθμιστικός έλεγχος 
ερευνητικών πυρηνικών αντιδραστήρων» όπως 
ισχύει τροποποιηθείσα με την υπ’ αρ. 91175/2017 
απόφαση (Β΄  1991) για την ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2014/87/Ευρατόμ του συμβουλίου της 
8ης Ιουλίου 2014 για τροποποίηση της οδηγίας 
2009/71/Ευρατόμ περί θεσπίσεως κοινοτικού 
πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών 
εγκαταστάσεων (L 219/25.7.2014).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ Γ5/63587/2015 
(Β΄  1803) απόφασης του Υπουργού Υγείας με 
θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών 
(Clawback) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 
2017 και 2018».

3 Ανακατανομή / Μετατροπή οργανικών θέσεων 
προσωπικού της Οργανικής Μονάδας έδρας Αγ. 
Νικολάου του Γ.Ν. Λασιθίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 84631 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Π/112/305/2012 

απόφασης (Β΄ 2877) «Βασικές απαιτήσεις - αρχές 

πυρηνικής ασφάλειας και ρυθμιστικός έλεγχος 

ερευνητικών πυρηνικών αντιδραστήρων» όπως 

ισχύει τροποποιηθείσα με την υπ’ αρ. 91175/2017 

απόφαση (Β΄  1991) για την ενσωμάτωση της 

οδηγίας 2014/87/Ευρατόμ του συμβουλίου της 

8ης Ιουλίου 2014 για τροποποίηση της οδηγίας 

2009/71/Ευρατόμ περί θεσπίσεως κοινοτικού 

πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών 

εγκαταστάσεων (L 219/25.7.2014).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. τις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 

«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως 

έχουν τροποποιηθεί με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του 
ν. 1440/1984 (Α΄ 70), και του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του 
ν. 1440/1984 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του 
ν. 3427/2005 (Α΄ 312), και τη διάταξη του άρθρου 50 του 
ν. 4342/2015 (Α΄ 143), με την οποία ως χρονικό όριο χρή-
σεως της εξουσιοδότησης - πλαισίου του άρθρου 4 του 
ν. 1338/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζεται 
η 31η Δεκεμβρίου 2020, 

2. το Κεφαλαίο Ε΄ «Διαχείριση Πυρηνικής Ενέργειας, 
Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας - Ελληνική Επιτροπή 
Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» του ν. 4310/2014 «Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 258), και ιδίως των περιπτώσεων β και η της 
παρ. 1 του άρθρου 42,

3. το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133),

4. το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκα-
λούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα», όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυ-
ασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019, 

5. το π.δ. 60/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομο-
θεσίας στην Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου 
της 25ης Ιουνίου 2009 περί θεσπίσεως εθνικού πλαισίου 
για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων» 
(Α΄ 111), ιδίως την περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 4 
αυτού,

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. την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β΄ 2901),

9. την υπ’ αρ. 48/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (Β΄ 3100),
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10. την εισήγηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομι-
κής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), σύμφωνα με την απόφαση της 
15.7.2020 (συν. 269η) του Διοικητικού της Συμβουλίου.

11. Το γεγονός ότι, βάσει της υπ’ αρ. 83198/4.8.2020 
εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, από 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Π/112/305/2012 
απόφασης (Β΄ 2877) όπως ισχύει τροποποιηθείσα 
με την υπ’ αρ. 91175/2017 απόφαση (Β΄ 1991)

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Ο κάτοχος της άδειας, λαμβάνοντας υπόψη το πρό-
τυπο GSR part 2 του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής 
Ενέργειας, περιλαμβάνει στο σύστημα διαχείρισης εν-
δεικτικά: τον καθορισμό των υποχρεώσεων και των 
ευθυνών όλων όσων συμμετέχουν με άμεσο ή έμμεση 
τρόπο στη διασφάλιση της πυρηνικής ασφάλειας, την 
εφαρμογή της αρχής κλιμακούμενης προσέγγισης, τη 
θέσπιση στόχων και δεικτών μέτρησης, την ανάθεση της 
εποπτείας των επιμέρους διεργασιών σε άτομα κατάλ-
ληλα καταρτισμένα και εκπαιδευμένα, την ανασκόπηση 
του συστήματος με σκοπό τη βελτίωση του ίδιου και της 
νοοτροπίας ασφάλειας».

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 23 προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Επίσης, η ΕΕΑΕ εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστη-
μα διαχείρισης βασισμένο σε διεθνή πρότυπα το οποίο 
θέτει την ασφάλεια ως προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα 
λειτουργίας της και κατά τη λήψη αποφάσεων. Κύρια 
χαρακτηριστικά του συστήματος είναι μεταξύ άλλων: 
η δήλωση της ασφάλειας ως ύψιστη προτεραιότητα, η 
περιγραφή ευθυνών και υποχρεώσεων σε επίπεδο οργα-
νωτικών δομών και ατόμων συμπεριλαμβανομένης της 
διοίκησης, ο καθορισμός στόχων και δεικτών παρακο-
λούθησης, η εφαρμογή της κλιμακούμενης προσέγγισης 
σε επιμέρους διαδικασίες αξιολόγησης της πυρηνικής 
ασφάλειας και η ενημέρωση και κατάρτιση του προσω-
πικού».

3. Στο άρθρο 23 προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«7. Εάν υφίσταται ενεργή άδεια ίδρυσης, κατασκευής, 

θέσης σε λειτουργία ή λειτουργίας ερευνητικού αντι-
δραστήρα στη χώρα σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15, 16 
της παρούσας απόφασης ή προβλέπεται η χορήγηση 
τέτοιας άδειας:

α) Η ΕΕΑΕ μεριμνά για την περιοδική, τουλάχιστον μία 
φορά ανά δεκαετία, διεξαγωγή αυτοαξιολόγησης και διε-
θνούς αξιολόγησης από ομότιμους του εθνικού πλαισίου 
για την πυρηνική ασφάλεια καθώς και της ίδιας της ΕΕΑΕ, 
ως αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής σε θέματα πυρηνικής 
ασφάλειας, με σκοπό τη συνεχώς βελτιούμενη πυρηνική 
ασφάλεια. Για τον σκοπό αυτόν απευθύνει πρόσκληση 
σε διεθνή οργανισμό που σχετίζεται με την εν λόγω 
αξιολόγηση, όπως, ενδεικτικά, τον Διεθνή Οργανισμό 
Ατομικής Ενέργειας.

β) Εάν ο ερευνητικός αντιδραστήρας είναι ονομα-
στικής θερμικής ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW η ΕΕΑΕ 
δυνάμει της περίπτωσης ιβ της παρ. 4 του άρθρου 43 
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) μεριμνά μέσω της Ομάδας 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών σε θέματα πυρηνικής 
ασφάλειας (ENSREG) για την Ελληνική συμμετοχή στη 
διεξαγωγή της θεματικής αξιολόγησης ομότιμων σχετικά 
με συγκεκριμένο θέμα της πυρηνικής ασφάλειας (Topical 
Peer Review), όπως διενεργείται με συντονισμένο τρόπο 
μεταξύ των κρατών μελών της Ευρατόμ ανά εξαετία.

γ) Σε περίπτωση ατυχήματος που προκαλεί κατα-
στάσεις οι οποίες απαιτούν έκτακτα μέτρα εκτός της 
εγκατάστασης του ερευνητικού αντιδραστήρα ή μέτρα 
προστασίας του κοινού, η ΕΕΑΕ μεριμνά για την άμεση 
πραγματοποίηση της κατά την περίπτωση α διεθνούς 
αξιολόγησης».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2020 

Ο Υφυπουργός

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

Ι

Αριθμ. Δ3/ΓΠ49828 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ Γ5/63587/2015 

(Β΄ 1803) απόφασης του Υπουργού Υγείας με 

θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών 

(Clawback) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 

2017 και 2018».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 25 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 

ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοι-
πές διατάξεις» (Α΄ 105), με το οποίο επεκτείνεται χρονικά 
ο σχετικός μηχανισμός και στα έτη 2019-2022.

3. Τις διατάξεις της παρ. ΣΤ΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων του 
Υπουργείου Υγείας» του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη-
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α΄ 94).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδι-
κας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (148 Α΄), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
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7. Την υπό στοιχεία Γ.Π. 110040/15.11.2012 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Μηχανισμός αυτό-
ματων επιστροφών (Clawback) έτους 2012» (Β΄ 3034).

8. Την υπό στοιχεία Γ.Π. 110034/15.11.2012 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Μηχανισμός αυτόματων επιστρο-
φών (Clawback) έτους 2013» (Β΄ 3035).

9. Την υπό στοιχεία Υ9/οικ.76818/9.8.2013 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 
110034/15.11.2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας 
(Β΄ 3035), με τίτλο «Μηχανισμός αυτομάτων επιστροφών 
(Clawback) έτους 2013» (Β΄ 2045).

10. Την υπό στοιχεία Υ9/οικ.38071/5.5.2014 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Μηχανισμός αυτόματων επιστρο-
φών («Clawback») φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2014 
και 2015» (Β΄ 1145).

11. Την υπό στοιχεία οικ.75520/14.8.2014 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας με τίτλο «Μηχανισμός αυτόμα-
των επιστροφών («Clawback») φαρμακευτικής δαπάνης 
έτους 2014 και 2015» (Β΄ 2243).

12. Την υπό στοιχεία οικ. Γ5/63587/2015 (ΦΕΚ Β΄ 3035) 
«Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) 
φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018» 
(Β΄ 1803), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοι-
χεία Γ5(α)/50389/30.6.2017 (Β΄ 2254) και υπό στοιχεία 
Δ3(α)/63585 /17.9.2018 (Β΄ 4065) αποφάσεις.

13. To υπ’ αρ. ΔΒ4Α/Γ24/οικ.21763/4.8.2020 έγγραφο 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με θέμα «Σχετικά με τροποποίηση του 
υπολογισμού της ανάπτυξης στις υπουργικές αποφάσεις 
υπολογισμού του Claw back φαρμακευτικών εταιρειών 
για το έτος 2020».

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού και του προϋπολογισμού τ.ε. του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα 
με το υπ’ αρ. Β1α,Β2β/οικ.49830/5.8.2020 έγγραφο της 
ΓΔΟΥ του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Την τροποποίηση της παρ. 4 του μόνου άρθρου της 

προαναφερόμενης υπό στοιχεία οικ. Γ5/63587/2015 
(Β΄ 1803) (12 σχετικής) ως εξής:

«4. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω υπολογίζεται 
σε εξαμηνιαία βάση η τελική υπέρβαση από το στόχο. 
Το ποσό της υπέρβασης επιμερίζεται σε κάθε φαρμα-
κευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας με βάση 
το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταιρείας στη φαρμακευ-
τική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ. Το ποσό που αναλογεί σε κάθε 
φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας 
υπολογίζεται από τον ΕΟΠΥΥ από τα πραγματικά στοιχεία 
του εξαμήνου που διαθέτει ο φορέας, από το σύστημα 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και το σύστημα σά-
ρωσης συνταγών και αφορούν τα φάρμακα που αποδε-
δειγμένα έχουν αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ. Με βάση 
τα πραγματικά στοιχεία καταναλώσεων φαρμάκων που 
έχουν αποδεδειγμένα αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ για 
το εξάμηνο του έτους, υπολογίζεται η συνολική δαπάνη 
των φαρμάκων κάθε φαρμακευτικής εταιρείας ή κατόχου 
άδειας κυκλοφορίας και από αυτή προκύπτει το μερί-
διο της στην δαπάνη του ΕΟΠΥΥ. Για τον προσδιορισμό 
της δαπάνης κάθε φαρμακευτικής εταιρείας ή κατόχου 
άδειας κυκλοφορίας, αφαιρείται η συμμετοχή των ασφα-
λισμένων, ποσά που αφορούν νομοθετημένες εκπτώσεις 
και επιστροφές (rebates) της φαρμακευτικής εταιρείας ή 

του κατόχου άδειας κυκλοφορίας, ποσά που αφορούν 
οποιαδήποτε έκπτωση προς τον ΕΟΠΥΥ προκύπτει μετά 
από σχετική συμφωνία, ποσά που αντιστοιχούν σε επι-
στροφές χονδρεμπορικού κέρδους από απευθείας πωλή-
σεις σε φαρμακοποιούς ή συνεταιρισμούς τους, ποσά που 
αφορούν σε περίθαλψη Ευρωπαίων Πολιτών και ο ΦΠΑ.

Το ποσό της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης 
επιμερίζεται στις εταιρείες ή στους ΚΑΚ α) κατά 90% με 
βάση τα τελικά μερίδια αγοράς. Από το άθροισμα των 
ποσών για όλα τα προϊόντα προσδιορίζεται ο τελικός 
κύκλος εργασιών κάθε εταιρείας ή κατόχου άδειας κυ-
κλοφορίας που προκύπτει από τη συνταγογράφηση για 
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και από την κατάταξη όλων 
των εταιρειών και των κύκλων εργασιών τους για τον 
ΕΟΠΥΥ προκύπτουν τα τελικά μερίδια αγοράς και β) κατά 
10% με βάση το μερίδιο ανάπτυξης κάθε εταιρείας ή 
ΚΑΚ, όπου ως μερίδιο ανάπτυξης λαμβάνεται ο λόγος 
ανάπτυξης της εταιρείας προς άθροισμα όλων των θετι-
κών αναπτύξεων. Ως ανάπτυξη φαρμακευτικής εταιρείας 
λαμβάνεται η θετική διαφορά μεταξύ της τελικής καθα-
ρής δαπάνης των προϊόντων που κατέχει η φαρμακευτι-
κή εταιρία ή ΚΑΚ κατά το τρέχον εξάμηνο αναφοράς και 
της τελικής καθαρής δαπάνης των ανωτέρω προϊόντων 
κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους 
αφαιρουμένου σε αυτή την περίπτωση και του ποσού 
που έχει προκύψει από το Clawback, ανεξαρτήτως κατο-
χής και αντιπροσώπευσης των προϊόντων στο εξάμηνο 
σύγκρισης. Το άθροισμα των ποσών για όλες τις εταιρείες 
που εμφανίζουν θετική διαφορά (ανάπτυξη εταιρείας) εί-
ναι η βάση για τον υπολογισμό του μεριδίου ανάπτυξης.

Κατ’ εξαίρεση για τα γενόσημα κατά τα δύο πρώτα 
χρόνια από την ένταξή τους στο θετικό κατάλογο συντα-
γογραφούμενων σκευασμάτων και για τα εμβόλια που 
έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, 
το ποσό της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης 
επιμερίζεται στις εταιρείες ή στους ΚΑΚ μόνον με βάση 
τα τελικά μερίδια αγοράς, όπως προσδιορίζεται στο υπό 
α) ανωτέρω στοιχείο.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία οικ Γ5/63587/
2015 (Β΄ 1803) απόφαση του Υπουργού Υγείας, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2020 

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ι

Αριθμ. Γ2α/16347 (3)
Ανακατανομή / Μετατροπή οργανικών θέσεων 

προσωπικού της Οργανικής Μονάδας έδρας Αγ. 

Νικολάου του Γ.Ν. Λασιθίου.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
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λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 12 του ν. 4638/2019 «Κύρωση: 
α) της από 25.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέ-
ωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της 
από 30.9.2019 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κα-
τεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομι-
κών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 4.10.2019 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 181) όπως αυτό έχει αντικατασταθεί και 
ισχύει από το άρθρο 42 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),

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, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό 
με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

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. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως ισχύει.

4. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 17148/10.3.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός του Βλάσση Ιωάννη 
ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 196), όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αρ. 19232/20.3.2020 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.123774/31.12.2012 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκο-
μείου Αγίου Νικολάου Κρήτης» (Β΄ 3485), και της υπ’ αρ. 
Υ4α/οικ.123915/31.12.2012 κοινής υπουργικής απόφα-
σης «Ενοποιημένος Οργανισμός του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου 
Κρήτης, του Γ.Ν. - Κ.Υ. Ιεράπετρας, του Γ.Ν. - Κ.Υ. Σητείας 
και του Γ.Ν. - Κ.Υ. Νεαπόλεως (Β΄ 3521), όπως ισχύουν.

7. Την υπό στοιχεία Υ10α/48859/2003 απόφαση 
(ΝΠΔΔ 150), υπ’ αρ. Υ4α/30233/20.3.2013 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (Β΄ 1289), 
υπ’ αρ. Γ2α/οικ.56792/4.2.2020 (Β΄ 877), υπ’ αρ. Γ2α/
οικ.81580/1.11.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

(Β΄ 3884) και υπ’ αρ. Γ2α/οικ.19241/21.11.2019 (Β΄ 4495), 
τροποποιήσεις της «Οργανικής Μονάδας έδρας Αγ. Νι-
κολάου του Γ.Ν. Λασιθίου».

8. Την υπ’ αρ. 10772/6.3.2020 εισήγηση της 7ης Υ.ΠΕ. 
Κρήτης.

9. Την υπ’ αρ. 296 ΕΗΔ απόφαση της υπ’ αρ. 10/23.4.2019 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου των Διασυν-
δεόμενων ΝΠΔΔ Γ.Ν. Λασιθίου - Γ.Ν. - Κ.Υ. Νεαπόλεως 
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ».

10. Την υπ’ αρ. 115η/29.5.2020 (θέμα 23ο) Συνεδρίαση 
του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.

11. Το υπ’ αρ. Β1α/39736/24.6.2020 έγγραφο του Προ-
ϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας.

12. 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 / μετατροπή κενών οργανικών θέσε-
ων της Οργανικής Μονάδας έδρας Αγίου Νικολάου του 
Γ.Ν. Λασιθίου όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 14 
της υπ’ αρ. Υ4α/οικ.123774/31.12.2012 κοινής υπουργι-
κής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου 
Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης» (Β΄ 3485), 
όπως αυτή ισχύει με την υπ’ αρ. Υ4α/οικ.123915/2012 
όμοια (Β΄ 3521) και έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μέσω 
κατάργησης και σύστασης θέσης ως εξής:

1. Οργανικές θέσεις που καταργούνται:
 μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Λογοθερα-
πείας με ταυτόχρονη κατάργηση του κλάδου.
 μία (1) κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ Εργοθερα-
πείας και ως εκ τούτου ο εν λόγω κλάδος διαμορφώ-
νεται ως εξής:
Κλάδος ΤΕ Εργοθεραπείας μία (1) θέση
2. Συνιστάται η παρακάτω οργανική θέση:
Μία (1) θέση κλάδου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ ειδικό-

τητας ορθοπεδικής και ως εκ τούτου οι θέσεις τις ειδικό-
τητας αυτής διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Ορθοπεδικής 4
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 

ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2020 

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας
Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

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