
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμένων ια-
τρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 6ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων 
Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

2 Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρ-
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ-
σης της εταιρείας «BIOGAS ENERGY ΜΟΝΟ-
ΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία είχε 
υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 4399/2016 με 
την υπό στοιχεία 177750/1729(2018)/Π06/7/
00030/Α/ν. 4399/2016/07.11.2019 (Β’ 4306) από-
φαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ2α/26913 Δ (1) 
Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμένων ια-

τρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 6ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονί-

ων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας .

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 «Κύρω-

ση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμε-
τώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες δια-
τάξεις» (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω 
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνε-
πειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την 
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» 
(Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104).

2. Το άρθρο 67 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την 
προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των 
μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απο-
νομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπεί-
γουσες διατάξεις» (Α’ 256).

3. Την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας» (Α’ 143).

4. Το άρθρο 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και 
Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α’ 123).

5. Την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίω-
ση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 37).

6. Το άρθρο 4 του ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απα-
σχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα 
με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).

7. Το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσο-
κομείων» (Α’ 32).

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

9. Την υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).

10. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ. Π. οικ. 64843/29-08-2018 
απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Σύσταση, 
μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου 
και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ει-
δικότητας» (Β’ 4138).

11. Τους ισχύοντες οργανισμούς λειτουργίας των 
Νοσοκομείων Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», 
Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Γ.Ν. 
Κορίνθου και Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας, οργανική μονάδα 
έδρας ΑΓΡΙΝΙΟ.

12. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 11ης/28-04-2021 (θέμα: 2ο 
Ε.Η.Δ.) Συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ.

13. Το από 25-1-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων.

14. Την υπό στοιχεία 26173/26-04-2021 (ορθή επανά-
ληψη) εισήγηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

15. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.33734/31-05-2021 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας.

16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς κατα-
νέμονται δέκα (10) θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε 
Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, εκ των πεντακοσίων (500) θέσεων, οι οποίες έχουν συσταθεί με το 
άρθρο 54 του ν. 4690/2020, αποφασίζουμε:

Την κατανομή δέκα (10) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., ανά Νοσοκομείο, ειδικότητα και αριθμό, 
που συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 54 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει, προκειμένου οι θέσεις αυτές να κα-
ταληφθούν από ιατρούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4764/2020, ως εξής:

Α/Α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

1 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» για 
τη ΜΕΘ και τη ΜΕΝΝ

Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας - 
Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή 
Νεφρολογίας

3

Παιδιατρικής 1

2 Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» για τη ΜΕΘ και τη 
ΜΕΝΝ

Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας - 
Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή 
Νεφρολογίας

1

Παιδιατρικής 1

3 Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Ιωαννίνων για τη ΜΕΘ

Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας - 
Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή 
Νεφρολογίας

2

4 Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για τη 
ΜΕΘ

Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας - 
Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή 
Νεφρολογίας

1

5 Γενικό Νοσοκομείο 
Αιτωλοακαρνανίας (οργανική 
μονάδα έδρας ΑΓΡΙΝΙΟ) για τη ΜΕΘ

Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας - 
Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή 
Νεφρολογίας

1

 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 10

Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στη ΜΕΘ, απαιτείται η κατοχή του τίτλου μιας (1) 
εκ των ειδικοτήτων: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙ-
ΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του 
ν. 2071/1992, όπως ισχύει.

Για την κατάληψη θέσεων στη ΜΕΝΝ απαιτείται και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του 
ν. 2071/1992, όπως ισχύει.

Οι ανωτέρω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις των ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. της Ιατρικής 
Υπηρεσίας του κάθε Νοσοκομείου και δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α’ 32), 
όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουνίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι

     (2)
 Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται-

ρείας «BIOGAS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία είχε υπαχθεί στις διατάξεις του 

ν. 4399/2016, με την υπό στοιχεία 177750/1729(2018)/Π06/7/00030/Α/ν. 4399/2016/07.11.2019 (Β΄ 4306) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνη-

τρο της επιχορήγησης .

 Με την υπό στοιχεία 100556/1075/Π06/7/00030/Α/ν. 4399/2016/09.06.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας πιστοποιείται η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «BIOGAS 
ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία είχε υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 με την υπό 
στοιχεία 177750/1729(2018)/Π06/7/00030/Α/ν. 4399/2016/07.11.2019 (Β΄ 4306) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, για τη δημιουργία 
υδροπονικού θερμοκηπίου (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 01.13.39.02, Καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκη-
πίου), στη θέση Μισοράχη ή Άγιος Δημήτριος, Τ.Κ. Ελαιώνος της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θήβας, Π.Ε. 
Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τους εξής όρους:
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Α.) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των εξακο-
σίων είκοσι τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός ευρώ 
και είκοσι τεσσάρων λεπτών (623.141,24 €).

Β.) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των 342.727,68€, που αποτελεί ποσοστό 55,00% του συ-
νολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Γ.) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
280.413,56€, που αποτελεί ποσοστό 45,00% του συνολι-
κού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Δ.) Πιστοποιείται ότι οι νέες μόνιμες θέσεις εξαρτημέ-
νης εργασίας που δημιουργήθηκαν από την υλοποίηση 
της επένδυσης είναι 0,40 Ε.Μ.Ε. Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και 
2,78 Ε.Μ.Ε. Λοιποί εργαζόμενοι ήτοι συνολικά 3,18 Ε.Μ.Ε.

Ε.) Ορίζεται ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επέν-
δυσης η 31.05.2021. 

ΣΤ.) Εγκρίνεται η καταβολή της επιχορήγησης, ποσού 
εκατόν σαράντα χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο ευρώ 

και δώδεκα λεπτών (140.192,12€), που θα γίνει σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4399/2016 και το 
άρθρο 2 του ν. 4635/2019. Το ανωτέρω ποσό προκύ-
πτει μετά την αφαίρεση από τη συνολική επιχορήγηση, 
ποσού 280.413,56€, της προκαταβολής και της 1ης δό-
σης ποσού, 140.221,44€, που έχει ήδη καταβληθεί στην 
επιχείρηση.

Ζ.) Δεν απαιτείται απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτρο-
πής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 (παρ. 1δ του άρθρου 
16 του ν. 3908/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 
του άρθρου 241 του ν. 4072/2012 άρθρο 27 και παρ. 7 
του άρθρου 85 του ν. 4399/2016.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης 

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ   
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*02026291806210004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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