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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της απόφασης 101195/17.09.2021
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές
Εγκαταστάσεις» (Β’ 4654).

2

Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

3

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/
9683/112/01.02.2021 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Προκήρυξη της Δράσης “Αντικατάσταση συστημάτων
θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού
αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας”
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020» (Β’ 398).

4

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/
93856/739/30.09.2020 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη 2ου
κύκλου της Δράσης ”Αντικατάσταση συστημάτων
θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού
αερίου σε κατοικίες” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄ 4447).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 144546/
Κ5/02-11-2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο
(Β΄ 5342).

Αρ. Φύλλου 5635

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 129600
(1)
Τροποποίηση της απόφασης 101195/17.09.2021
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές
Εγκαταστάσεις» (Β’ 4654).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
4. Tο π.δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
5. Το άρθρο 47 του ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης
Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν
έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157
της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου
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του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις» (Α’ 52).
6. Το άρθρο 22 του ν. 1682/1987 «Μέσα και όργανα
αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 14).
7. Toν ν. 4483/1965 «Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 118).
8. Την υπ’ αρ. 41392/13189/3281/20.07.1976 απόφαση
«Περί επανελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» (Β’ 965).
9. Την υπό στοιχεία Φ.7.5/1816/88/27.02.2004 απόφαση «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (Β’ 470).
10. Την υπό στοιχεία Φ.50/503/168/19.04.2011 απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 115239/25702/3627 της
21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (Β’ 8) απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας “Περί ερμηνείας των διατάξεων του
ν. 4483/1965”» (Β’ 844).
11. Την υπό στοιχεία Φ.Α’50/12081/642/26.07.2006
(Β’ 1222) κοινή υπουργική απόφαση «Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.).
Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης»,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 130414/16.12.2019
κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση Διατάξεων
Διαφορικού Ρεύματος» (Β’ 4825).
12. Την υπ’ αρ. 101195/17.09.2021 υπουργική απόφαση «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές
Εγκαταστάσεις» (Β’ 4654)
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στην υπ’ αρ. 101195/17.09.2021 υπουργική απόφαση
«Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β’ 4654) προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:
«Άρθρο 6 Α
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και
μέχρι 31.01.2022:
ΥΔΕ που αφορούν σε ελέγχους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τη διενέργεια των οποίων δεν απαιτείται η
συμπλήρωση Πρωτοκόλλου Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ 60364,
δύναται να συντάσσονται και με βάση το υπόδειγμα του
άρθρου 2 της υπ’ αρ. 130414/16.12.2019 (Β’ 4825) απόφασης.».
Άρθρο 2
1. Στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 101195/
17.09.2021 υπουργικής απόφασης, η φράση: «έκτακτου
επανελέγχου» αντικαθίσταται με το ορθό: «έκτακτου
ελέγχου».
2. Στην παρ. 5 του άρθρου 6 απαλείφεται η φράση
«και, συνακόλουθα, να διενεργείται ο αρχικός έλεγχος
βάσει των διατάξεων αυτών» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών από
την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δύναται να
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εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1
και των άρθρων 3 και 4, της υπουργικής απόφασης υπό
στοιχεία Φ.7.5/1816/88/2004 (Β’ 470).».
Άρθρο 3
Το Παράρτημα Ι της υπ’ αρ. 101195/17.09.2021
(Β’ 4654) υπουργικής απόφασης διορθώνεται ως ακολούθως:
1. Στο υπόδειγμα «Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου
Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)» του Παραρτήματος Ι, διορθώνεται
η φράση: «ΑΥΤΟΠΡΑΓΩΓΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στο ορθό:
«ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
2. Στο υπόδειγμα «Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ 60364» του
Παραρτήματος Ι, τα σημεία 1.4. και 1.11. του πεδίου 1
(Οπτικοί έλεγχοι), αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής:
«1.4. Επιλογή και ρύθμιση των διατάξεων προστασίας
και επιτήρησης» και
«1.11. Καταλληλότητα τερματισμού και σύνδεσης αγωγών και καλωδίων».
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2α/12433
(2)
Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου ογδοηκοστού δεύτερου του ν. 4812/
2021 «Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της
από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο
I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021
τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος ”Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ.
Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση
και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας
και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
διατάξεις» (Α’ 110).
β. Του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 37).
γ. Των άρθρων 2 και 4 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου ”Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευ-
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ρωπαϊκού 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 διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους
και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (Α’ 41).
δ. Του άρθρου πρώτου 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).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α’ 32).
4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
6. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
7. Την υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).
8. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
9. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 123820/31-12-2012 κοινή
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ”ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”» (Β’ 3485).
10. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 123879/31-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ’’Ιπποκράτειο’’ και
του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων
Θεσσαλονίκης» (Β’ 3515).
11. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29-08-2018
απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων,
καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την
απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β’ 4138).
12. Τις υπ’ αρ. 32264/27-08-2020, 3616/10-02-2021,
3272/19-02-2021 και 8173/24-02-2021 εισηγήσεις της
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.
13. Τα υπ’ αρ. 35358/17-08-2020, 3500/25-01-2021,
2882/21-01-2021 και 6831/15-02-2021 έγγραφα του
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
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14. Τα πρακτικά των υπ’ αρ. 130ης/08-10-2020 (θέμα
5ο) και 7ης/26-02-2021 (θέμα 16ο) Συνεδριάσεων του
Κε.Σ.Υ.Πε.
15. Την υπό στοιχεία Β2α/οικ. 50454/11-08-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας.
16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους η οποία ανέρχεται κατ’ εκτίμηση, στο συνολικό ποσό των 175.000,00
ευρώ ετησίως, χωρίς να προκαλείται υπέρβαση των
ορίων που θέτει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Το κόστος θα καλυφθεί από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του
νοσοκομείου και αφορά σε λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΕ
0832, 0841, 0842, 0884, 0887). Η εν λόγω ετήσια δαπάνη
θα βαρύνει και τους προϋπολογισμούς των επόμενων
ετών του Φορέα εντός των ορίων του εκάστοτε ισχύοντος ΜΠΔΣ. Επιπρόσθετα η δαπάνη που αφορά στην
καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στο υπό σύσταση
Πνευμονολογικό Τμήμα, η οποία ανέρχεται ετησίως στο
ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 ευρώ) θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Υγείας για το τρέχον οικονομικό έτος
και για κάθε επόμενο. Ειδικότερα, θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε.
2120104002 του Φ/Ε.Φ. 1015.901.0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, τηρουμένων των
ορίων του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:
Στην υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 123820/31-12-2012 κοινή
υπουργική απόφαση (Β’ 3485) που αφορά στον οργανισμό της οργανικής μονάδας έδρας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»,
του ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ.: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπως αυτή ισχύει με την υπό
στοιχεία Υ4α/οικ. 123879/31-12-2012 (Β’ 3515) όμοια,
και έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία Υ4α/28393/
13/20-05-2013 (Β’ 1289), Υ4α/οικ.79602/23-08-2013
(Β’ 2064), Υ4α/οικ.80672/27-08-2013 (Β’ 2123), Υ4α/
61036/08-10-2014 (Β’ 2781), Υ4α/ΓΠ/31914/23-10-2014
(Β’ 3176) Γ2α/οικ.81580/01-11-2017 (Β’ 3884), Γ2α/74074/
08-01-2018 (Β’ 109), Γ2α/68552/31-10-2018 (Β’ 5345),
Γ2α/οικ.20384/14-03-2019 (Β’ 1083), Γ2α/οικ.20397/
14-03-2019 (Β’ 1221), Γ2α/οικ.75789/29-10-2019 (Β’ 4160),
Γ2α/οικ.53367/31-08-2020 (Β’ 3674), Γ2α/οικ.5758/
26-01-2021 (Β’ 287), Γ2α/18837/12-04-2021 (Β’ 1510) και
Γ2α/οικ.32104/24-05-2021 (Β’ 2227) αποφάσεις, επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις:
ΑΡΘΡΟ 1
Το άρθρο 4 «ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ» αντικαθίσταται ως
εξής:
«ΑΡΘΡΟ 4 ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ
Η συνολική δύναμη του Νοσοκομείου ορίζεται σε
οκτακόσιες δέκα οκτώ (818) οργανικές κλίνες».
ΑΡΘΡΟ 2
Στην παρ. 1. του άρθρου 6 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές:
1. Στην περ. Α. ΤΟΜΕΙΣ αυξάνεται η δυναμικότητα
κλινών του Δεύτερου Χειρουργικού Τομέα κατά είκοσι
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οκτώ (28) κλίνες και ως εκ τούτου αναδιαμορφώνονται
οι κλίνες των Τομέων ως εξής:
«Α. ΤΟΜΕΙΣ
α) Πρώτος Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 200
κλινών,
β) Δεύτερος Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα
200 κλινών,
γ) Πρώτος Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 180
κλινών,
δ) Δεύτερος Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα
208 κλινών
ε) Εργαστηριακός Τομέας,
στ) Τομέας Ψυχικής Υγείας με δυναμικότητα 30 κλινών».
2. Στο Β’ Παθολογικό Τομέα συστήνεται ένα (1) Πνευμονολογικό Τμήμα του Ε.Σ.Υ. με τις ειδικές Μονάδες:
α) Αναπνευστικής Λειτουργίας, β) Βρογχοσκοπήσεων
και γ) Μελέτης Ύπνου.
Οι εν λόγω Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες
και λειτουργούν στα πλαίσια του Πνευμονολογικού Τμήματος.
3. Στο δεύτερο Χειρουργικό Τομέα στα πλαίσια της
Μονάδας Εντατικής Θεραπείας εντάσσεται, ως ειδική
μονάδα, μία (1) Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας και ως
εκ τούτου οι Μονάδες ΕΣΥ του δεύτερου Χειρουργικού
Τομέα αναδιαμορφώνονται ως εξής:
«
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΣΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Μονάδα Αυξημένης
1. Εντατικής θεραπείας
Φροντίδας
2. Μεταναισθητικής Φροντίδας
Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και η ειδική μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) εξυπηρετούν ασθενείς όλων των Τομέων.
Επιπρόσθετα, η ανωτέρω ειδική μονάδα Αυξημένης
Φροντίδας (ΜΑΦ) δεν είναι αυτόνομη και λειτουργεί στο
πλαίσιο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας».
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο
άρθρο παραμένει ως έχει.
ΑΡΘΡΟ 3
Στην περ. Α. της παρ. 2 «ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»
του άρθρου 16 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» συστήνονται και
καταργούνται θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. ως εξής:
1. Θέσεις που καταργούνται:
- μία (1) κενή θέση ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας ή Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής (Συνεργείο - Κέντρο
Αιμοδοσίας),
- μία (1) κενή θέση ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής ή Αιματολογίας,
- μία (1) κενή θέση ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής,
-τρεις (3) κενές θέσεις ειδικότητας Παιδιατρικής και
-μία (1) κενή θέση ειδικότητας Ψυχιατρικής
2. Θέσεις που συστήνονται:
- έξι (6) θέσεις ειδικότητας Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας,
- μία (1) θέση ειδικότητας Οφθαλμολογίας
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Ως εκ τούτου, ο αριθμός των θέσεων ειδικευμένων
ιατρών Ε.Σ.Υ. στις ανωτέρω ειδικότητες διαμορφώνονται
ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΕΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
(ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ/
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
3
Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
6
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
37
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
5
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
6
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
6
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο άρθρο, παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Αναπληρώτρια Υπουργός
Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/113466/2740
(3)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/9683/112/01.02.2021 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο:
«Προκήρυξη της Δράσης “Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 398).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
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μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α’ 106).
3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).
5. Το ν. 4314/23.12.2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).
6. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
7. Tο ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
8. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
9. Το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 184).
10. Το άρθρο 28 του ν. 4304/2014 «Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών
αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και άλλες διατάξεις» (Α’ 234).
11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής,
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006».
12. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018
(Β’ 5968) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/EΥΘΥ/
1020/20.10.2016 (Β’3521) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ
712/31.07.2015 (Β’1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα
του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων”».
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13. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α’ 45).
14. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29.08.2016
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας ”Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας” και αντικατάσταση των υπ’ αρ.
Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β΄ 1540) και Δ13/Φ7.11/
18801/29.07.2008 (Β΄ 1577) κοινή υπουργική απόφαση,όπως ισχύουν» (Β΄ 2733).
15. Την υπό στοιχεία C(2014)10183 final/18-12-2014
Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού
προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI
2014GR16M2OP003).
16. Την υπ’ αρ. 2873/04.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΚΤΜ7ΛΡΣ4Ν) απόφαση ένταξης της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» με Κωδικό ΟΠΣ
5063416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»,
η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/9683/112/
01.02.2021 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σχετικά με την Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020 (Β’ 398).
18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/93303/730/
29.09.2020 απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων
θέρμανσης πετρελαίου και εγκατάσταση συστημάτων
φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5063416.
19. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης ρύθμισης της
διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών της υπό στοιχείο
17 Προκήρυξης για τη διευκόλυνση των αιτούντων.
20. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/105499/2322/
10.11.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
21. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από αυτή που έχει εγκριθεί με την
υπό στοιχείο 16 του σκεπτικού απόφαση ένταξης, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/9683/112/01.02.2021 (στοιχείο 17 ανωτέρω) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σχετικά με την Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση
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συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, ως
ακολούθως:
Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8.4 του άρθρου 8
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα ελλείποντα από το φάκελο της αίτησης δικαιολογητικά 9 και 10,
της παρ. 8.2.1, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων δύναται
να επικοινωνεί εκ νέου με τον αιτούντα ορίζοντας νέα
προθεσμία υποβολής. Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω
δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν πριν το στάδιο ελέγχου εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου
και την έκδοση άδειας χρήσης, σε αντίθετη περίπτωση
ο φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ενημερώνει
εγγράφως τον αιτούντα για το γεγονός ότι τα δικαιολογητικά δεν προσκομίστηκαν και αποδεσμεύει το σχετικό
ποσό επιχορήγησης.».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/
9683/112/01.02.2021 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 398).
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/113431/2739
(4)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/
93856/739/30.09.2020 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη 2ου
κύκλου της Δράσης ”Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες” που θα υλοποιηθεί στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄ 4447).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
2. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
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και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.»
(Α’ 106).
3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).
5. Το ν. 4314/23.12.2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).
6. Το ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
7. Tο ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
8. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
9. Το ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 184).
10. Το άρθρο 28 του ν. 4304/2014 «Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών
αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και άλλες διατάξεις» (Α’ 234).
11. Τον υπ’ αρ. 1303/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής,
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006».
12. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018
(Β’ 5968) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/
EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’3521) υπουργικής απόφασης
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/
ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β’1822) υπουργικής απόφασης
“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».
13. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α’ 45).
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14. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29.08.2016
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπ’ αρ.
Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β΄ 1540) και Δ13/Φ7.11/
18801/29.07.2008 (Β΄ 1577) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως ισχύουν» (Β΄ 2733).
15. Την υπό στοιχεία C (2014) 10160 final/18-12-2014
(CCI 2014GR16M1OP001) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 - 2020».
16. Την υπ’ αρ. οικ 9665/08.09.2017 (ΑΔΑ: 7ΧΞ2465ΧΙ8ΠΡΧ) απόφαση ένταξης της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» με Κωδικό ΟΠΣ
5009562 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20142020», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
17. Την υπό στοιχεία Φ.14/02/184780/899/18.12.2017
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Προκήρυξη της Δράσης ”Αντικατάσταση συστημάτων
θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου
σε κατοικίες” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020» (Β’ 4588).
18. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/93856/739/
30.09.2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας «Προκήρυξη του 2ου κύκλου της Δράσης
”Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με
συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 4447).
19. Την υπ’ αρ. 184772/898/18.12.2017 απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Αντικατάσταση
υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με
συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια
Αττικής» της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009562.
20. Την υπ’ αρ. 184771/897/18.12.2017 απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (3) «Δημοσιότητα»
της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009562.
21. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης ρύθμισης της
διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών της υπό στοιχείο
18 Προκήρυξης για τη διευκόλυνση των αιτούντων.
22. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/105497/2321/
11.11.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
23. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από αυτή που έχει εγκριθεί με την
υπό στοιχείο 16 του σκεπτικού απόφαση ένταξης, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/
93856/739/30.09.2020 (στοιχείο 18 ανωτέρω) απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με
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την Προκήρυξη του 2ου κύκλου της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, ως ακολούθως:
Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8.3 του άρθρου 8
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα ελλείποντα
από το φάκελο της αίτησης δικαιολογητικά 9 και 10, της
παρ. 8.1.1, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο
φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων δύναται να επικοινωνεί εκ νέου με τον αιτούντα ορίζοντας νέα προθεσμία
υποβολής. Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω δικαιολογητικά
πρέπει να προσκομιστούν πριν το στάδιο ελέγχου εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την έκδοση άδειας
χρήσης, σε αντίθετη περίπτωση ο φορέας υποδοχής και
ελέγχου αιτήσεων ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για
το γεγονός ότι τα δικαιολογητικά δεν προσκομίστηκαν και
αποδεσμεύει το σχετικό ποσό επιχορήγησης.».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/
93856/739/30.09.2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4447).
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην υπό στοιχεία 144546/Κ5/02-11-2021 απόφαση
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο (Β΄ 5342), στη σελίδα 68689 , η τελευταία
παράγραφος, διορθώνεται:
από το εσφαλμένο:
Τα τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους- Τάξη μαθητείας» περιόδου 2021 -2022 θα λειτουργήσουν από την
22η Νοεμβρίου 2021 τόσο για το «Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας» όσο και για το «Πρόγραμμα μάθησης
σε εργασιακό χώρο». Το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους- Τάξη μαθητείας» περιόδου 2021 - 2022 θα
ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10
του άρθρου 169 του ν. 4763/2020. Καταληκτική ημερομηνία για έναρξη σύμβασης Μαθητείας ορίζεται η 3η
Δεκεμβρίου 2021.
στο ορθό:
Τα τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη μαθητείας» περιόδου 2021 - 2022 θα λειτουργήσουν από την
22η Νοεμβρίου 2021 τόσο για το «Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας» όσο και για το «Πρόγραμμα μάθησης σε
εργασιακό χώρο». Το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού
έτους - Τάξη μαθητείας» περιόδου 2021 - 2022 θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του
άρθρου 169 του ν. 4763/2020.
(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02056350212210008*

