
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ Δ11/οικ. 21568/620/
12-4-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορι-
σμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λε-
πτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης 
των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από 
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυ-
ση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφο-
νηπιακής φροντίδας» (ΦΕΚ 1409 Β΄) όπως ισχύει 
μετά την τροποποίησή της από την αριθμ. Δ11/
οικ.37348/1265/5-7-2018 (ΦΕΚ 2803 Β) όμοια της.

2 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949/
2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1918/Β΄/2010) 
«Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία 
χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών 
λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία συ-
στημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτι-
νοβολιών», όπως έχει τροποποιηθεί με τις ΔΥΓ2/
Γ.Π. οικ. 40456/24-4-2012 (ΦΕΚ Β΄/1336/2012), 
ΓΠ/οικ 92211/4-10-2013, (ΦΕΚ Β΄/2494/2013, 
Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 22104/14-3-2018 (ΦΕΚ 950/Β΄/2018) 
υπουργικές αποφάσεις και τις διατάξεις του άρ-
θρου 90 του ν. 4310/2014.

3 Αναγνώριση της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινι-
κής του Γ.Ν. Λευκωσίας ως κατάλληλης για την 
εκπαίδευση ιατρών στην ειδικότητα της Ωτορινο-
λαρυγγολογίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ11/οικ.58769/2522 (1)
  Τροποποίηση της αριθμ Δ11/οικ. 21568/620/

12-4-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορι-

σμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λε-

πτομερειών του προγράμματος χρηματοδότη-

σης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων 

από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-

λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό 

την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής 

και βρεφονηπιακής φροντίδας» (ΦΕΚ 1409 Β΄) 

όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από την 

υπ’ αριθμ. Δ11/οικ.37348/1265/5-7-2018 (ΦΕΚ 

2803 Β) όμοια της.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4520/2018 (Α’ 30) 

«Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων 
σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις».

2. 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).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

16 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5132

61095

kirod
Highlight



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ61096 Τεύχος Β’ 5132/16.11.2018

4. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 (Α’ 141) «Καθορισμός 
προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παι-
δικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν 
εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των 
δήμων».

6. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), 
όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 116 - Διόρθ. σφάλματος Α΄121).

8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

10. To π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).

11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.

12. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

13. Την υπ' αριθμ. Υ28/09-10-2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β’ 2168), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Υ70/11-11-2015,
Υ43/28-04-2017 και Υ89/30-11-2017 αποφάσεις του 
Πρωθυπουργού (Β' 2441, Β' 1510 και Β' 4195).

14. Την υπ΄αρ. 41087 κοινή υπουργική απόφαση (4249/ 
Β΄/2017) «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών».

15. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

16. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20880/3901/12-4-2018 από-
φαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης που καταχωρήθη-
κε με α.α. 35853 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πλη-
ρωμής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 63Κ6465Θ1Ω-5ΥΟ).

17. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 19254/209/30-3-2018, οικ. 
34664/346/21-6-2018 και οικ. 56788/4884/30-10-2018 
εισηγητικές Εκθέσεις της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.

18. Την υπ’ αριθμ. Δ11/οικ. 21568/620/12-4-2018 κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσε-
ων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος 
χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προ-
σώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση 
νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής 
φροντίδας» (ΦΕΚ 1409/Β΄/2018), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίηση της από την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ11/οικ. 
37348/1265/5-7-2018 (ΦΕΚ 2803/Β΄/2018).

19. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που έχει προ-
βλεφθεί στην αριθμ. Δ11/οικ. 21568/620/12-4-2018 κοι-
νή υπουργική απόφαση ύψους 15.000.000,00, η οποία 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2018, και ειδικό-
τερα τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Φ. 220 ΚΑΕ 2767 
«Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Προγράμματος 
για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και 
βρεφονηπιακής φροντίδας σε δήμους», αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η παράγραφος 5 της αριθμ. Δ11/οικ. 21568/620/12-4-2018 

κοινή υπουργική απόφαση αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Το συνολικό ποσό για τη χρηματοδότηση του 

προγράμματος μεταφέρεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε από τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν.
Ασφάλισης και Κοιν.Αλληλεγγύης, εντός του τρέχοντος 
έτους και μετά την υπογραφή της προγραμματικής 
σύμβασης της παραγράφου 4 της παρούσας μεταξύ 
των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Ε. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης κατατίθε-
ται σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η κίνηση του λογαρια-
σμού παρακολουθείται διακριτά από τις υπηρεσίες της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και οι πληρωμές για την υλοποίηση του 
προγράμματος πρέπει να αποδεικνύονται μέσω της κί-
νησης του τραπεζικού λογαριασμού.

Η Επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής 
σύμβασης όπως αυτή ορίζεται στην εν λόγω σύμβαση 
συντάσσει και αποστέλλει ανά εξάμηνο προς το Υπουρ-
γείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης 
έκθεση με τα απολογιστικά στοιχεία για την πορεία 
υλοποίησης του προγράμματος και απορρόφησης της 
χρηματοδότησης. Η πρώτη έκθεση μετά την έκδοση της 
παρούσας αποστέλλεται  έως το τέλος Δεκεμβρίου 2018. 
Εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμμα-
τος συντάσσεται έκθεση από την Επιτροπή Παρακολού-
θησης της προγραμματικής σύμβασης με τα απολογιστι-
κά στοιχεία του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου 
του προγράμματος προκειμένου να επιστραφούν τυχόν 
αδιάθετοι πόροι στο Ελληνικό Δημόσιο.

β. Η χρηματοδότηση των Δήμων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε 
γίνεται σταδιακά ως εξής:

α.α) με την υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. της περιληπτι-
κής διακήρυξης του διαγωνισμού ή της πρόσκλησης για 
απευθείας ανάθεση, όπου η τελευταία προβλέπεται από 
τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων που θα 
διενεργήσει Δήμος ή νομικό πρόσωπο αυτού, καταβάλ-
λεται προκαταβολή ίση με το 30% της προβλεπόμενης 
ανά περίπτωση χρηματοδότησης.

β.β) με την υποβολή στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. της σύμβασης 
διενέργειας των εργασιών ανακαίνισης-διαμόρφωσης ή/
και προμήθειας εξοπλισμού καταβάλλεται επιπλέον 50% 
από την προβλεπόμενη ανά περίπτωση χρηματοδότηση. 
Σε περίπτωση που η συνολική δαπάνη των κατατεθημέ-
νων συμβάσεων υπολείπεται της προβλεπόμενης ανά 
περίπτωση χρηματοδότησης, καταβάλλεται στον φορέα 
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ποσό ώστε το σύνολο της καταβληθείσας χρηματοδότη-
σης να μην ξεπερνά το 80% του συνόλου των εκάστοτε 
συμβασιοποιημένων δαπανών.

γ.γ) με την κατάθεση, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. της τροπο-
ποιημένης άδειας λειτουργίας της δομής ή της άδειας 
λειτουργίας νέας δομής καταβάλλεται το υπόλοιπο της 
χρηματοδότησης ή του συνόλου των συμβασιοποιημέ-
νων δαπανών.

γ. Σε περίπτωση που Δήμος ή το νομικό πρόσωπο αυ-
τού δεν επιθυμεί τη σταδιακή χρηματοδότηση, κατά την 
ολοκλήρωση των προαναφερόμενων ενεργειών, λαμβάνει 
το σύνολο της προβλεπόμενης ανά περίπτωση χρηματο-
δότησης ή το σύνολο των δαπανών των συμβάσεων που 
υλοποίησε για την ίδρυση των νέων τμημάτων( με την υπο-
βολή των στοιχείων της περ.γ.γ’ συνοδευόμενα και από τα 
απαραίτητα στοιχεία των περ.α.α΄και β.β΄ της παρούσας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

   Αναπληρώτρια Υπουργός
 Εργασίας, Κοινωνικής 
 Ασφάλισης και Κοινωνικής
Εσωτερικών Αλληλεγγύης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ 86851 (2)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 

154949/2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1918/

Β΄/2010) «Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και δια-

δικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και 

αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λει-

τουργία συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντι-

ζουσών ακτινοβολιών», όπως έχει τροποποιη-

θεί με τις ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 40456/24-4-2012 (ΦΕΚ 

Β΄/1336/2012), ΓΠ/οικ 92211/4-10-2013, (ΦΕΚ 

Β΄/2494/2013, Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 22104/14-3-2018 

(ΦΕΚ 950/Β΄/2018) υπουργικές αποφάσεις και 

τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4310/2014.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3868/2010 «Ανα-

βάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Λοιπές Δι-
ατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 129).

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 181/1974 «Περί προστασίας εξ 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών» (Α’ 347), όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 1014 (ΦΟΡ) 94 κοινή υπουργική από-
φαση «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» (Β’ 216).

4. Τις διατάξεις του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λει-
τουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’ 176) και του ν. 3172/2003 (Α’ 197).

5. Το π.δ .121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας», (ΦΕΚ Α΄ 148).

6. Το π.δ. 470/1983 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στους Νομάρχες» (ΦΕΚ Β’ 179).

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 154949/10-12-2010 
υπουργική απόφαση (Β’ 1918) «Όροι και προϋποθέσεις, 
όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας 
και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία 
μηχανημάτων», όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 4310/2014 (Α’ 258) «Έρευνα, τε-
χνολογική Ανάπτυξη και καινοτομία και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4316/2014 (Α’ 
270) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περι-
γεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

10. Τις 301/17-9-2018 και 302/19-10-2018 Συνεδριά-
σεις  της Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών 
Ακτινοβολιών.

11. Την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και 
του περιβάλλοντος γενικότερα από ιοντίζουσες και μη 
ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

12. Την αριθ. Β1α/ 86304/8-11-2018 Εισήγηση της Γεν. 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας 
ότι από το περιεχόμενο της παρούσης υπουργικής από-
φασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των 
εποπτευόμενων φορέων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/
Γ.Π. οικ. 154949/10-12-2010 υπουργικής απόφασης (Β’ 
1918), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρούσας τα Νο-
σοκομεία που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., οι Δημόσιες Μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τα Πανεπιστημιακά 
Νοσοκομεία , τα Νοσοκομεία των ενόπλων δυνάμεων κα-
θώς και τα νοσοκομεία που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ. ήτοι 
το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”, 
το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας και το Ωνάσειο Καρδιοχει-
ρουργικό Κέντρο.»

2. Μετά το τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της 
υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 154949/10-12-2010 υπουργικής 
απόφασης (Β’ 1918), όπως ισχύει, προστίθεται παράγρα-
φος 4 ως ακολούθως:

«4. Σε κάθε αρμόδια Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας Πε-
ριφέρειας / Περιφερειακής Ενότητας τηρείται αρχείο με 
τις άδειες σκοπιμότητας που είναι σε ισχύ και δεν έχουν 
υλοποιηθεί, το οποίο διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο 
Υπουργείο Υγείας κάθε τρεις μήνες.»

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/
Γ.Π. οικ. 154949/10-12-2010 υπουργικής απόφασης (Β’ 
1918), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των Πε-
ριφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων αξιολογούν τα 
αιτήματα που υποβάλλονται στο πλαίσιο χορήγησης 
άδειας σκοπιμότητας για εγκατάσταση συστημάτων 
που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας Απόφασης 
ως προς την ικανοποίηση του κριτηρίου πληθυσμιακής 
κάλυψης με βάση:

kirod
Highlight
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α) Τα δεδομένα της πιο πρόσφατης απογραφής πλη-
θυσμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

β) Τις άδειες σκοπιμότητας που είναι σε ισχύ και δεν 
έχουν υλοποιηθεί κατά την ημερομηνία έκδοσης της βε-
βαίωσης πληρότητας, σύμφωνα με το τηρούμενο από 
την Υπηρεσία αρχείο.

γ) Τις αιτήσεις που έχουν διαβιβαστεί στο Υπουργείο 
Υγείας προκειμένου να τεθούν υπόψη της Ειδικής Επι-
τροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών.

δ) Τα διαθέσιμα από την ΕΕΑΕ στοιχεία.
Εφόσον ικανοποιείται το εν λόγω κριτήριο, τα αιτήματα 

διαβιβάζονται στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να 
τεθούν υπόψη της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και 
Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2018

  Ο Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. 24333 (3)
    Αναγνώριση της Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινι-

κής του Γ.Ν. Λευκωσίας ως κατάλληλης για την 

εκπαίδευση ιατρών στην ειδικότητα της Ωτορι-

νολαρυγγολογίας.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
   α. του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε-

ντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/Α΄),

β. του άρθρου 2 του ν. 1794/1988 «Κύρωση συμφωνίας 
Ελλάδας - Κύπρου για την συνεργασία στον τομέα της 
Δημόσιας Υγείας» (ΦΕΚ 145/Α΄),

γ. της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυ-
ξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για 
το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄),

δ. του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως 
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων 
και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 258/Α΄), όπως ισχύει,

ε. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄),όπως ισχύει,

στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», (ΦΕΚ 148/ Α΄) όπως ισχύει.

2. Tην αριθ. Υ80/31-10-2017 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 3904/Β΄).

3. Την αριθμ. 15 απόφαση της 271ης Ολομ/5-10-2018 
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

4. Το από 22-01-2018 έγγραφο του Γ. Ν. Λευκωσίας 
με τα συν/να σε αυτό έγγραφα της Ω.Ρ.Λ. Κλινικής του.

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

Κυρώνεται η ανωτέρω (3) σχετική με την οποία εγκρί-
νεται η αύξηση του χρόνου ειδίκευσης των ιατρών στην 
ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας στην Ωτορινολα-
ρυγγολογική Κλινική του Γ.Ν. Λευκωσίας από δύο (2) έτη 
σε πλήρη χρόνο άσκησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2018

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02051321611180004*
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