
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 8.8766/24.9.2018 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης με θέμα «Προώθηση της απασχό-
λησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρα-
κτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄ 4221).

2 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευ-
μένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Αθη-
νών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

3 Ορισμός αίθουσας συνεδριάσεως του Β΄ Τριμε-
λούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις ανά-
γκες εκδίκασης της με αριθμ. Β17/2537 (ΕΓ56-
2019/255) δικογραφίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 0.646 (1)
   Τροποποίηση της 8.8766/24.9.2018 κοινής 

υπουργικής απόφασης με θέμα «Προώθηση της 

απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφε-

λούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020» (Β΄ 4221).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υποπαρ. ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου 

του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νό-
μων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).

2. Την αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω 

Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β΄ 424), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ). Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143).

5. Την αριθμ. 58994/18-06-2019 (Β΄ 2343) κοινή υπουρ-
γική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης 
- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης - 
Οικονομικών - Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί της 
διάρθρωσης της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.

6. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

7. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/9-7-2019) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17.07.2019) «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 

9. Το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).

10. Το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).

11. Την αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(3051/Β΄/26-7-2019).

12. Την αριθμ. Δ1.33086/11345/31-07-2019 (Β΄ 3082) 
υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
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νωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Συντομογραφία τίτλου 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».

13. Την ανάγκη τετράμηνης επέκτασης της χρονικής 
διάρκειας του προγράμματος «Προώθηση της απασχό-
λησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 
σε Δήμους και Υπηρεσίες Α΄ υποδοχής, ασύλου και δι-
αχείρισης προσφυγικών ροών - Γ΄ κύκλος» (Δημόσια 
Πρόσκληση Νο 10/2018).

14. Την αριθμ. 5076/79/29-10-2019 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε 
η υποβολή αιτήματος προς το εποπτεύον Υπουργείο για 
την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύ-
νουν το έτος 2020 και

15. Το αριθμ. οικ. 4401/307/31-01-2020 της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από το οποίο 
προκύπτει ότι από την υλοποίηση της παραπάνω 
κοινής υπουργικής απόφασης προβλέπεται ότι θα 
προκληθεί:

α. δαπάνη ύψους 6.100.000,00 ευρώ, η οποία βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. με ΚΑΕ 2493 για το έτος 
2020 (ΑΔΑ ΩΥΠ54691Ω2-ΥΜ0 και 6ΒΡΤ4691Ω2- ΑΤΒ).

β. δαπάνη για το επίδομα μετεγκατάστασης που ανέρ-
χεται σε 50.000,00 ευρώ, η οποία βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Ο.Α.Ε.Δ του έτους 2020, στον ΚΑΕ 2493, και 
που θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση του εθνικού 
σκέλους του ΠΔΕ (έργο 2016ΣΕ03400003),

13. Την αριθμ. 340/2019(3051/Β/26-7-2019 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι-
κών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονο-
μικών Θεόδωρο Σκυλακάκη», αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. 8.8766/24.9.2018 
(Β΄4221) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - 
Οικονομίας και Ανάπτυξης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών με 
θέμα: «Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε Κέντρα 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομές προ-
σωρινής φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών και της 
Υπηρεσίας Υποδοχής και ταυτοποίησης του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής-Γ΄ κύκλος» ως εξής:

Άρθρο 1
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο 

ως εξής:
«Μετά το πέρας της ως άνω οκτάμηνης διάρκειας απα-

σχόλησης, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολού-
νται για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, υπό τους ίδιους 
όρους, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική δημόσια πρό-
σκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα».

Άρθρο 2
Στην περίπτωση ωφελουμένων των οποίων η σύμβα-

σή τους έχει λήξει πριν την δημοσίευση της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι τελευταίοι επα-
νατοποθετούνται στις θέσεις τους από την έναρξη του 
άρθρου 1 της παρούσας, για όλο το χρονικό διάστημα 
της τετράμηνης επέκτασης του προγράμματος.

Άρθρο 3
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της με αριθμ. 

8.8766/24.9.2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4221).
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-

ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εργασίας  και
Κοινωνικών Υποθέσεων Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Γ2α/38141/19 (2)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευ-

μένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Αθη-

νών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 20 και της παρ. 9 του άρθρου 

116 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» 
(Α΄133), όπως ισχύει,

β) της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 « Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄143),

γ) τoυ άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98),

δ) του άρθρου 12 του ν. 4638/2019 «Κύρωση: α) της 
από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλ-
λαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμο-
νής» (Α΄142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγεί-
ας» (Α΄ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 
150) και άλλες διατάξεις» (Α΄181).

2. Το αριθμ. 81/2019 π.δ. «Σύσταση, συγχώνευση, με-
τονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
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των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρ-
μοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»(Α΄ 119).

3. Tο αριθμ. π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄121).

4. Την αριθμ. 54713/18-07-2019 «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 
απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄3105), όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. 1095Α/09-08-2019 « Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» 
απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄3180).

6. Την αριθμ. πρωτ Υ4α/11974/21-01-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσο-
κομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (B΄299), όπως ισχύει.

7. Tην αριθμ. Υ4α/37773/20-05-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση «Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών 
ΕΣΥ σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής» 
(Β΄ 1289).

8. Την αριθμ. Γ2α/94599/17/16-04-2018 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων 
ειδικευμένων ιατρών Ε..Σ.Υ. στο Γενικό Νοσοκομείο Αθη-
νών “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”» (Β΄1458).

9. Την αριθμ. Υ4α/64732/05-07-2013 υπουργική από-

φαση «Ανακατανομή θέσης ειδικευμένου γιατρού Ε.Σ.Υ.» 
(Β΄1666).

10. Την αριθμ. 27940/20-05-2019 εισήγηση της Διοί-
κησης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

11. Το Απόσπασμα Πρακτικών της 4ης/18-03-2019 Τα-
κτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γε-
νικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (θέμα: 1ο ).

12. Την απόφαση της 102ης Συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.
ΠΕ. κατά την 15η Νοεμβρίου 2019 (Θέμα 8)

13. Το αριθμ. Β1α/οικ.91259/27-12-2019 έγγραφο του 
Προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας.

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογι-
σμού του Φορέα, αποφασίζουμε:

Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευ-
μένων ιατρών ΕΣ.Υ. του Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπως αυ-
τές προβλέπονται στο άρθρο 14 της αριθμ. Υ4α/11974/
21-01-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Οργανισμός 
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»» 
(B΄299), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μέσω κα-
τάργησης και αντίστοιχης σύστασης θέσεων ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1 10
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1 7

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 1 5

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ 1 4
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 1 7

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1 4

Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2020

Οι Υφυπουργοί

Υγείας Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Ι

    Αριθμ. 6434 (3)
Ορισμός αίθουσας συνεδριάσεως του Β΄ Τριμε-

λούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις ανά-

γκες εκδίκασης της με αριθμ. Β17/2537 (ΕΓ56-

2019/255) δικογραφίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 18 παρ. 1, 2 και 3 του 

Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δι-

καστικών Λειτουργών κ.ν. 1756/1988 (Α΄ 35) και β) του 
άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το π.δ. 83/9.7.2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέ-
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών».

3. Το με αριθμ. ΕΠ44/20.1.2020 έγγραφο του Προέ-
δρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρω-
τοδικείου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι, για την 
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περαίωση της εκδίκασης από το Β΄ Τριμελές Πλημμελειο-
δικείο Αθηνών, της με αριθμ. Β17-2537 (ΕΓ56- 2019/255) 
δικογραφίας, θα απαιτηθεί η διενέργεια αρκετών συ-
νεδριάσεων εντός των προσεχών μηνών και δομένου 
ότι δεν δύναται να διατεθούν εκ μέρους του Πρωτοδι-
κείου Αθηνών αίθουσες συνεδριάσεων, ικανές να φι-
λοξενήσουν την εκδίκαση της προκείμενης υπόθεσης, 
ζητείται να διατεθεί η αίθουσα τελετών του Εφετείου 
Αθηνών.

4. Το με αριθμ. 1170/30.1.2020 έγγραφο του Προέδρου 
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθη-
νών από το οποίο προκύπτει συμφωνία για την παραχώ-
ρηση της αίθουσας τελετών του εν λόγω δικαστηρίου 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις του 
Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως αίθουσα συνεδριάσεως του Β΄ Τριμε-
λούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για τις ανάγκες εκ-
δίκασης της υπόθεσης για τις αξιόποινες πράξεις της 
πλημμύρας εξ αμελείας δια παραλείψεως κατ΄ εξακο-
λούθηση, της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας τελεσθείσας 
κατά συρροή κ.λπ. που αφορά στην με αριθμ. Β17-2537 
(ΕΓ56-2019/255) δικογραφία, την αίθουσα τελετών του 
Εφετείου Αθηνών.

Η παρούσα πράξη παρακαλούμε όπως γνωστοποιηθεί 
και με κοινοποίηση στον δικηγορικό σύλλογο της περι-
φέρειας του δικαστηρίου και με επικόλλησή της στην 
είσοδο του δικαστικού καταστήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   

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