
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από 
τις πλημμύρες της 20ής και 21ης Νοεμβρίου 2019 
σε περιοχές των Δήμων Ζαχάρως και Πύργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος.

2 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευ-
μένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στην οργανική μονάδα έδρας 
«ΑΓΡΙΝΙΟ» του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοα-
καρνανίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Κ5/
63547/27-05-2022 απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά 
Βίου Μάθησης και Νεολαίας η οποία δημοσιεύθη-
κε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2662).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 86177 ΕΞ 2022 (1)
   Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από 

τις πλημμύρες της 20ής και 21ης Νοεμβρίου 2019 

σε περιοχές των Δήμων Ζαχάρως και Πύργου της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδος. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις 

και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, 
επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συ-
μπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξι-

οδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) 
και ιδίως το άρθρο 4, τις παρ. 5 και 7 του άρθρου 7, την 
παρ. 1 του άρθρου 22 και την παρ. 3 του άρθρου 24.

2. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα 
Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και 
τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ-
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως το άρθρο 160.

6. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδι-
κασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων 
έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).

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

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

9. Το άρθρο 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

11. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-6-2021 κοινή 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο-
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μικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδι-
κασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του 
ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

12. Την υπ’ αρ. 30672/22.03.2022 (ΑΔΑ: 6Η1Γ46ΜΤΛΠ-
5ΚΩ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων.

13. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./5885/Α325/14-9-2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων - Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών, 
«Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρο-
μής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις 
πλημμύρες της 20ής και 21ης Νοεμβρίου 2019 σε περιοχές 
των Δήμων Ζαχάρως και Πύργου της Περιφερειακής Ενό-
τητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Β’ 4602).

14. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι 
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγορι-
ών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/
26-6-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και 50 αυτού.

γ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 
1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 
«Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από 
τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηρι-
ότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπα-
σχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που 
ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και 
προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν 
τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

15. Την υπό στοιχεία 111822 ΕΞ 2021/14-9-2021 εγκύ-
κλιος «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του 
ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (ΑΔΑ: ΨΦΛΘΗ-ΖΦ7).

16. Το υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΠΠ/164917/2121/1-6-2022 
έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηλεί-
ας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

17. Το υπό στοιχεία 82781 ΕΞ 2022/14-6-2022 έγγρα-
φο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυν-
σης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

18. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που εί-
ναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές των Δή-
μων Ζαχάρως και Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και επλήγησαν 
από τις πλημμύρες της 20ής και 21ης Νοεμβρίου 2019.

19. Την υπό στοιχεία 84060 ΕΞ 2022/16-6-2022 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

20. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού πέραν της δαπάνης ύψους 56.610,00 
ευρώ περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού Δημο-
σίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΑΕ 

051 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2021ΣΕ05100001), η οποία καλύπτε-
ται από την υπ’ αρ. 30672/22.03.2022 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. H ανωτέρω 
δαπάνη, εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 651/2014, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 

ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 20ής 
και 21ης Νοεμβρίου 2019 σε περιοχές των Δήμων Ζαχά-
ρως και Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες έχουν οριοθετη-
θεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./5885/Α325/14-9-
2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων - Εσωτερικών - Υποδομών και 
Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021, 
ιδίως των άρθρων 4, 7, 22 και 24 του νόμου αυτού και 
του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014.

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη-
μιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από 
την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρει-
ας σύμφωνα με το υπό στοιχείο 16 έγγραφο του προοι-
μίου και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, 
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, 
μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου 
κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κα-
τεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συ-
νόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από 
την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και 
αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας. Ειδικά για τις επι-
χειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η 
επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση 
του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του ποσού της εκτι-
μηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, 
καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας, το 
οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών 
από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική 
επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 
9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 το Τμήμα Κρατικών 
Ενισχύσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών 
δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
Παράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστα-
τωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τις κρατικές ενισχύσεις (https://webgate.ec.europa.eu/
competition/transparency/public/search/home/), για 
λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από 
την ημερομηνία έγκρισης χορήγησής της, κατά τα προ-
βλεπόμενα στην υποπαρ. Β11 του ν. 4152/2013.

6. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της παρούσης, η 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 
5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 (Β’ 2670) 
κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού 
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Οικονομικών, στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμ-
ματείας Οικονομικής Πολιτικής.

7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις 
ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το 
ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφα-
λιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο 
δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της 
επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορι-
σμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από ασφα-
λιστήριο συμβόλαιο.

8. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και του 
ελέγχου των στοιχείων του φακέλου, ο φάκελος διαβιβά-
ζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματεί-
ας Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Οικονο-
μικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, 
συνοδευόμενος από την αναλυτική κατάσταση των πλη-
γεισών επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό 
στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) 
απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο-
μικών (Β’ 2670), σε ηλεκτρονική μορφή. Η ΓΔΟΥ προβαί-
νει σε εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους του 
δικαιούμενου ποσού.

9. Τα δικαιολογητικά της παρ. 6 τηρούνται στην αρ-
μόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για δέκα (10) 
έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

10. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τη-
ρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο 
των φακέλων και των σχετιζόμενων εγγράφων και δικαι-
ολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους 
σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 
74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) (Β’ 2670) 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο-
μικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. Γ2α/29460 (2)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδι-

κευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στην οργανική μονά-

δα έδρας «ΑΓΡΙΝΙΟ» του Γενικού Νοσοκομείου 

Αιτωλοακαρνανίας. 

 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επι-

τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

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 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
A’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»(Α’ 119).

3. Tο π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 17148/10-03-2020 από-
φαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός του Βλάσση 
Ιωάννη ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου 
Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 196).

5. Την υπ’  αρ. 19232/20-03-2020 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός της Γεωργίας Βα-
λατσού του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμ-
ματέως του Υπουργείου Εσωτερικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).

6. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29-08-2018 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Σύστα-
ση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός 
χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση 
τίτλου ειδικότητας» (Β’ 4138).

7. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.120933/11-12-2012 
κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού 
Νοσοκομείου Αγρινίου» (Β’ 3481).

8. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123896/31-12-2012 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός 
του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου και του Γενικού 
Νοσοκομείου Μεσολογγίου "ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ"» (Β’ 3510).

9. Tην υπό στοιχεία Υ4α/27878/20-05-2013 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τρο-
ποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε νο-
σοκομεία αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, 
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας» (Β’ 1289).

10. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.34710/17-04-2014 
κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση πενήντα (50) 
οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου 
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε Νοσο-
κομεία του Ε.Σ.Υ.» (Β’ 991).

11. Την υπ’ αρ. 1192/05-09-2014 κοινή απόφαση των 
Διοικητών της 6ης και 1ης Υ.ΠΕ. (Γ’ 1236).

12. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.81580/01-11-2017 
κοινή υπουργική απόφαση «Κατανομή τετρακοσίων 
εξήντα πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων 
ιατρών του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., για τη βελτίωση της 
λειτουργίας των Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων 
Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), σε Δημόσια Νοσοκομεία του 
Ε.Σ.Υ.» (Β’ 3884).

13. Την υπό στοιχεία Γ2α/οικ.90570/22-11-2018 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Κατανομή διακοσίων ογδό-
ντα επτά θέσεων προσωπικού στα νοσοκομεία της 
χώρας» (Β’ 5261).

14. Την υπ’ αρ. 4236/12-03-2018 διαπιστωτική πράξη 
του Διοικητή του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας (Β’ 854/2019).
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15. Την υπό στοιχεία Γ2α/35627/03-11-2021 υπουρ-
γική απόφαση «Κατανομή θέσεων ειδικευμένων ια-
τρών Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκα-
τάστασης» (Β’ 5199).

16. Την υπό στοιχεία Γ2α/26913Δ/10-06-2021 
υπουργική απόφαση «Κατανομή οργανικών θέσεων 
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία αρμοδι-
ότητας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας» 
(Β’ 2629).

17. Την υπ’ αρ. 31094/20-05-2022 απόφαση του Δι-
οικητή της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, 
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

18. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 9ης/11-03-
2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας (θέμα 4ο).

19. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.31586/01-06-2022 έγ-
γραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

20. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται επιπλέον δα-
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Υγείας και του προϋπολογισμού του φορέα, αποφα-
σίζουμε:

Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδι-
κευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. της οργανικής μονάδας της 
έδρας «ΑΓΡΙΝΙΟ» του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοα-
καρνανίας, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 14 
της υπό στοιχεία Υ4α/οικ.120933/11-12-2012 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νο-
σοκομείου Αγρινίου» (Β’ 3481), όπως αυτή ισχύει με 
την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.123896/31-12-2012 (Β’ 3510) 
όμοια και έχει τροποποιηθεί, μέσω κατάργησης και 
αντίστοιχης σύστασης θέσεων ως εξής:

1. Κενή οργανική θέση που καταργείται:
μία (1) θέση του κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. 

ειδικότητας ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗΣ-ΜΕΤΑΒΟ-
ΛΙΣΜΟΣ, με ταυτόχρονη κατάργηση της ειδικότητας.

2. Οργανική θέση που συστήνεται:
μία (1) θέση του κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. 

ειδικότητας Γαστρεντερολογίας, με ταυτόχρονη σύ-
σταση της ειδικότητας.

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω ειδικότητες διαμορφώ-
νονται ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ- 
ΔΙΑΒΗΤΗΣ- 

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
0

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 1

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022

Οι Υπηρεσιακοί Γραμματείς 
των Υπουργείων

Υγείας  Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Στην υπό στοιχεία Κ5/63547/27-05-2022 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας η οποία δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2662) 
σύμφωνα με το υπ’ αρ. 11722/10-6-2022 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
του Υπουργείου Τουρισμού.

Οι διορθώσεις είναι οι κάτωθι:
Στην υπό στοιχεία Κ5/63547/27-05-2022 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας που δημο-
σιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2662):

- στη σελίδα 26223, στην 12η σειρά του πίνακα Ι.Ε.Κ. 
αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού στην 5η στήλη, 
διορθώνεται το 50 σε 25

- στη σελίδα 26223, η 15η σειρά του πίνακα, Ι.Ε.Κ. αρ-
μοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού διαγράφεται ολό-
κληρη και αναριθμείται ο πίνακας έως τον αριθμό 24.

(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
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