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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ορισμός του ποσοστού των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015
(Α΄ 164).

2

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 19518
(1)
Ορισμός του ποσοστού των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/
2015 (Α΄ 164).
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α’ 164),
με την οποία αντικαταστάθηκε η περ. Γ’ της παρ. 11 του
άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297),
β. Της παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297),
όπως αυτές διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του
άρθρου 159 του ν. 4472/2017 (Α’ 74),
γ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει,
ε. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
στ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» A΄ 2),
ζ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.)δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
η. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα του (π.δ. 63/
2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

Αρ. Φύλλου 1281

2. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
3. Την υπό στοιχεία Υ 4/08.01.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).
4. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας» (Α΄ 232).
5. Την υπό στοιχεία Β2α/17194/18.03.2021 βεβαίωση
της Γ.Δ.Ο.Υ., από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη
3.509.974,11 € εις βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους
των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Π.Ε., η οποία βρίσκεται
εντός των ορίων του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.
6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, από την παρούσα απόφαση.
7. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε
24ωρη βάση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και των
Μονάδων Π.Φ.Υ.
8. Την ανάγκη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για
τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, αποφασίζουμε:
Τον ορισμό του ύψους του ποσοστού των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/
2015 (Α’ 164), από 9% σε 15% από 01.01.2021 για χρονικό
διάστημα τριών (3) μηνών (31.03.2021), προς τον σκοπό
της κάλυψης των εκτάκτων αναγκών προστασίας υγείας
από την μετάδοση του κορωνοϊού COVID-19.
Από 01.04.2021 το ύψος του ποσοστού των πρόσθετων
εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015
(Α΄ 164), επανέρχεται στο ύψος του ποσοστού 9%.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Οικονομικών

Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./40/4501
(2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018
«Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις», της
παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (A΄ 54)
και της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40),
όπως ισχύουν.
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 2/
2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’123).
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού και των λειτουργών
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021.

Τεύχος B’ 1281/01.04.2021

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4210/
2013, όπως ισχύει.
6. Την υπ’ αρ. 42/30-9-2020 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου περί έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021.
7. Το υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.9/371/18609/10-11-2020
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
8. Το υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.15598/10-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, καθώς και το από 18-3-2021
ηλεκτρονικό μήνυμα.
9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη,
αποφασίζουμε:
Την κατανομή πεντακοσίων είκοσι ενός (521) ατόμων
κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου/ειδικότητας Νοσηλευτικής, από επιλαχόντες της 2K/2019
(ΑΣΕΠ 7/2019, 8/2019 και 15/2019) Προκήρυξης του
ΑΣΕΠ, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 615/Γ΄//2021 και
κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 286/11.3.2021 απόφαση του Δ’
Τμήματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 8 του ν. 4210/2013, όπως ισχύει, σε φορείς
του Υπουργείου Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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