
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 113278/11.11.2020 κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Προδιαγραφές και 
απαιτήσεις για τους εξοπλισμούς (συσκευές ή 
διατάξεις) επεξεργασίας νερού ανθρώπινης κα-
τανάλωσης που παρέχεται στα εσωτερικά δίκτυα 
ύδρευσης κτιρίων» (Β’ 4973).

2 Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδι-
κευομένων ιατρών και σύσταση θέσεων ιατρών 
για Εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία 
στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗ-
ΜΑΤΑΣ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 6676 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 113278/11.11.2020 κοι-

νής υπουργικής απόφασης «Προδιαγραφές και 

απαιτήσεις για τους εξοπλισμούς (συσκευές ή δι-

ατάξεις) επεξεργασίας νερού ανθρώπινης κατα-

νάλωσης που παρέχεται στα εσωτερικά δίκτυα 

ύδρευσης κτιρίων» (Β’ 4973). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

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).

4. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

5. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

7. Την υπ’ αρ. 1463/19.07.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Διορισμός Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 616).

8. Την υπ’ αρ. 24517/04.03.2022 απόφαση της Υπηρε-
σιακής Γραμματέως «Επανατοποθέτηση Προϊσταμένων 
Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων» (ΑΔΑ: 9ΚΕΖ46ΜΤΛΡ-905).

9. Την υπό στοιχεία Α1α/39162/08-07-2022 απόφαση 
του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας 
«Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Δημό-
σιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ: Ω32Δ465ΦΥΟ-ΘΥΘ).

10. Το άρθρο 22 του ν. 1682/1987 «Μέσα και όργανα 
αναπτυξιακής πολιτικής. Προγραμματικές συμφωνίες και 
αναπτυξιακές συμβάσεις, ένταξη επενδύσεων στα Με-
σογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση 
του ν. 1262/1982 και άλλες διατάξεις» (Α’ 14).

11. Toν ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού πε-
ριβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες 
Ακινήτων  - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και 
αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 86) και ειδικότερα το Κε-
φάλαιο Ε’ «Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων 
και υπηρεσιών ποιότητας» αυτού, τον ν. 4512/2018 και 
ειδικότερα το Μέρος Δ’ «Καθορισμός πλαισίου εποπτεί-
ας των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς 
προϊόντων και λοιπές διατάξεις» αυτού (Α’ 5) και τον 
ν.  4712/2020 και ειδικότερα το άρθρο 65 «Ορισμός 
Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού και 
Αρχών Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης στο πε-
δίο ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών 
προϊόντων - Ορισμός Ενιαίου Γραφείου Σύνδεσης στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020» 
αυτού (Α’ 146).

12. Toν ν. 4801/2021 «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση 
τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους 
Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκαννα-
βινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες διατάξεις» (Α’ 83) 
και ειδικότερα το Κεφάλαιο Ε’, άρθρα 21 έως και 28.

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 
για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των 
προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/
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ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 και (ΕΕ) 
αριθμ. 305/2011.

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον κα-
θορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας 
αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και 
για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 339/93 
του Συμβουλίου.

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/515 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2019 
σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων 
που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους 
μέλους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
764/2008.

16. Την αριθμ. 768/2008/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για κοινό πλαί-
σιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της 
απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

17. Την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 
2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης και ειδικά την παρ. 7 του άρθρου 11 αυτής.

18. Την υπό στοιχεία Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ποιότητα νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με 
την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7-10- 2015)» (Β’ 3282) 
και ειδικότερα το άρθρο 9 «Εξασφάλιση της ποιότητας, 
επεξεργασίας, εξοπλισμού και υλικών - (Άρθρο 10 Οδη-
γίας 98/83/EK).

19. Την υπό στοιχεία Ζ3-2810/2004 κοινή υπουργική 
απόφαση «Γενική Ασφάλεια Προϊόντων - Εναρμόνιση με 
την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου 2001/95/ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001 (Β’ 1885).

20. Την υπ’ αρ. 113278/2020 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Προδιαγραφές και απαιτήσεις για τους εξοπλισμούς 
(συσκευές και διατάξεις) επεξεργασίας νερού ανθρώπι-
νης κατανάλωσης που παρέχεται στα εσωτερικά δίκτυα 
ύδρευσης κτιρίων» (Β’ 4973), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. 1970/17.01.2022 όμοια (Β’ 90).

21. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 113278/2020 
κοινής υπουργικής απόφασης «Προδιαγραφές και απαι-
τήσεις για τους εξοπλισμούς (συσκευές και διατάξεις) 
επεξεργασίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που 
παρέχεται στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων» 
(Β’ 4973), καθώς και την από 16.12.2022 σχετική εισή-
γηση/ενημερωτικό της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Συμ-
μόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1) H παρ. 2 του άρθρου 1 «Σκοπός και πεδίο εφαρμο-
γής» της υπ’ αρ. 113278/11.11.2020 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Προδιαγραφές και απαιτήσεις για τους εξο-
πλισμούς (συσκευές ή διατάξεις) επεξεργασίας νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται στα εσωτερικά 
δίκτυα ύδρευσης κτιρίων» (Β’ 4973), αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«2. Η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται:
α) στους σταθερούς εξοπλισμούς και στα δίκτυα παρο-

χής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, τα οποία:
- εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εναρμονισμέ-

νης ενωσιακής τεχνικής νομοθεσίας για τα δομικά προ-
ϊόντα και τα οποία ρυθμίζονται από τον Κανονισμό ΕΕ 
305/2011 και από την υπουργική απόφαση υπό στοιχεία 
Οικ.14097/757/04.12.2012,

- χρησιμοποιούνται στις παραγωγικές διαδικασίες του 
τομέα των τροφίμων και εμπίπτουν στην αντίστοιχη 
ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων.

β) Στα εξαρτήματα που διατίθενται μεμονωμένα στην 
αγορά και προορίζονται για συναρμολόγηση στο πεδίο 
της χρήσης, στο τελευταίο στάδιο ροής του δικτύου 
(βρύση)».

2) Το άρθρο 2 «Ορισμοί» της υπ’ αρ. 113278/11.11.2020 
κοινής υπουργικής απόφασης «Προδιαγραφές και απαι-
τήσεις για τους εξοπλισμούς (συσκευές ή διατάξεις) επε-
ξεργασίας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέ-
χεται στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων» (Β’ 4973), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης εφαρμό-
ζονται οι παρακάτω ορισμοί:

«Εξοπλισμός»: Οποιαδήποτε διάταξη, ως ενιαίο σύνολο 
εξαρτημάτων που συνιστούν το τελικό προϊόν, που εγκα-
θίσταται σε σύνδεση με τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης 
κτιρίων, με σκοπό την επιθυμητή αλλαγή χαρακτηριστι-
κών ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 
Ως εξοπλισμοί νοούνται: συσκευές με μηχανικά ή/και 
κεραμικά φίλτρα, συσκευές διήθησης με ενεργό άνθρα-
κα, συσκευές με μεμβράνες υπερδιήθησης, ηλεκτρικές 
συσκευές με λυχνία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), συ-
σκευές αντίστροφης ώσμωσης, συσκευές ανταλλαγής 
ιόντων, αποσκληρυντές. «οικονομικός φορέας»: ο κατα-
σκευαστής, ο εισαγωγέας, ο διανομέας, ή κάθε άλλο φυ-
σικό ή νομικό πρόσωπο που υπέχει υποχρεώσεις σχετικά 
με την κατασκευή προϊόντων, τη διαθεσιμότητά τους 
στην αγορά ή τη θέση τους σε λειτουργία.

«Κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που κατασκευάζει ένα προϊόν ή αναθέτει σε άλλους τον 
σχεδιασμό ή την κατασκευή του και διοχετεύει στην αγο-
ρά το προϊόν αυτό υπό την επωνυμία του ή το εμπορικό 
σήμα του.

«Εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκα-
τεστημένο στην Ένωση το οποίο διαθέτει προϊόν τρίτης 
χώρας στην αγορά της Ένωσης.

«Διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, διαφορετικό από τον κατασκευα-
στή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά προϊόν διαθέσιμο 
στην αγορά.

«Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»: το νερό που πλη-
ροί τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων 
της υπό στοιχεία Γ1(δ)/Γ.Π. Οικ.67322/2017 (Β’ 3282) 
κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία έχει εκδοθεί σε 
εναρμόνιση με τις διατάξεις των Οδηγιών 98/83ΕΚ και 
2015/1787/ΕΕ.
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«Οργανισμός Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης»: ανε-
ξάρτητος οργανισμός διαπιστευμένος στο πεδίο της 
παρούσας απόφασης που εκτελεί δραστηριότητες αξι-
ολόγησης της συμμόρφωσης κατά την έννοια του Κανο-
νισμού 765/2008/ΕΚ.

«Υπεύθυνη Δήλωση»: δήλωση που εκδίδει ο κατασκευ-
αστής με την οποία βεβαιώνεται η συμμόρφωση του 
εξοπλισμού με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης 
και τη σχετική νομοθεσία.

«Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης»: έγγραφο που εκ-
δίδει Οργανισμός Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης, 
διαπιστευμένος από Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης που 
λειτουργεί στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Κα-
νονισμού (ΕΕ) 765/2008, με το οποίο βεβαιώνεται η 
ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων της παρούσας 
απόφασης για τη συμμόρφωση του εξοπλισμού του 
και για τη δυνατότητα αναγραφής των σχετικών επι-
δόσεων αυτού.

«Αρχή Εποπτείας Αγοράς»: η αρμόδια υπηρεσία της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων.».

3) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 113278/2020 κοινή 
υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές και απαιτήσεις για 
τους εξοπλισμούς (συσκευές και διατάξεις) επεξεργασί-
ας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που παρέχεται στα 
εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης κτιρίων» (Β’ 4973).

4) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υγείας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. Γ2α/59195/22 (2)
Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδι-

κευομένων ιατρών και σύσταση θέσεων ιατρών 

για Εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία 

στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗ-

ΜΑΤΑΣ». 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα 

Υγείας» (Α’ 143.
2. Το άρθρο 83 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και 

Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α’ 123).
3. Το άρθρο 42 του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής 

Δεοντολογίας» (Α’ 287).
4. Το άρθρο 4 του ν. 4613/2019 «Κύρωση της σύμβα-

σης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενι-
κού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελε-

στών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 78).

5. Το άρθρο 6 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81).

6. Την παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγ-
χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).

7. Την περ. 5β του άρθρου 8 του ν. 4558/2018 «Κύ-
ρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής 
Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νο-
σοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθή-
κης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 140).

8. Το άρθρο 38 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).

9. Το άρθρο 8 του ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 
20.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμε-
τώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λει-
τουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης” (Α’ 68) 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

10. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/19 (Α’ 133).

11. Την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 143).

12. Το άρθρο 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός συναρ-
μοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων 
σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α’ 65).

13. Την υπ’ αρ. Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29/08/2018 υπουργι-
κή απόφαση «Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτή-
των, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για 
την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β’ 4138).

14. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29-08-2018 
«Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις απόκτησης 
τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς που κατέχουν 
τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (Β’ 3958).

15. Την υπό στοιχεία Δ1γ.οικ.2337/15-01-1986 κοινή 
υπουργική απόφαση «Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων 
ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ν.δ. 2592/1953, Στρα-
τιωτικά ιδ. Δικαίου» (Β’ 12).

16. Το άρθρο 2 του π.δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρ-
μοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» 
(Α’48).

17. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

18. Την υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

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

20. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, 
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Θεόδωρο Σκυλακάκη» απόφαση του Πρωθυπουργού 
(Β’ 4805).

21. Το π.δ. 386/1995 «Καθορισμός της εξειδίκευσης 
στη Λοιμωξιολογία και της εξειδίκευσης στην Κλινική 
Μικροβιολογία» (Α’ 216).

22. Το π.δ. 161/2001 «Τροποποίηση του π.δ. 386/1995 
“Καθορισμός της εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία και 
της εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία” (Α’ 216)».

23. Το π.δ. 188/2004 «Τροποποίηση του π.δ. 386/1995 
“Καθορισμός της εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία και 
της εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία” (Α’ 216), 
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 161/2001 (Α’ 146) και το 
π.δ. 196/2003 (Α’ 156)».

24. Την υπό στοιχεία Γ4α/οικ.21243/12-03-2018 «Δι-
αδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών στην Λοι-
μωξιολογία, Κλινική Μικροβιολογία και Επεμβατική 
Ακτινολογία» (Β’ 972).

25. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.77540/10-12-2021 
«Αναγνώριση του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του 
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ως κατάλληλου κέντρου για 
την εκπαίδευση ιατρών στην εξειδίκευση της Κλινικής 
Μικροβιολογίας» (Β’ 6153).

26. Την υπό στοιχεία Γ4α/οικ.24194/15-04-2021 «Διαδι-
κασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση 
στην Κλινική Μικροβιολογία» (Β’ 1904).

27. Την υπό στοιχεία 44338/14-10-2022 εισήγηση της 
Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

28. Το απόσπασμα πρακτικού της 12ης συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 
κατά την 26η Μαΐου 2022 (θέμα 21ο).

29. Το υπ’ αρ. 15162/15-06-2022 έγγραφο του Διοικητή 
του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

30. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.62442/2-11-2022 έγγρα-
φο του Προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

31. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας 
και του Προϋπολογισμού του Φορέα, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά/μετατροπή δύο (2) οργανικών θέσεων 
ειδικευομένων ιατρών ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολο-
γίας/Εργαστηριακής Ιατρικής οι οποίες έχουν συσταθεί με 
το π.δ. 329/1975 (Α’ 96) στο Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»σε δύο 
(2) οργανικές θέσεις εξειδικευομένων ιατρών για εξειδί-
κευση στην Κλινική Μικροβιολογία στο ίδιο Νοσοκομείο.

Η ανωτέρω κατάργηση των θέσεων θα υλοποιηθεί, 
όταν τοποθετηθούν για ειδίκευση τυχόν ιατροί που είναι 
εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας 
για τη λήψη της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας/
Εργαστηριακής Ιατρικής, μέχρι την ημερομηνία δημο-
σίευσης της παρούσας απόφασης στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2023

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
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