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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη
δαπανών για υλικά, υπηρεσίες και εξοπλισμό
των Νοσοκομείων, των Δ.Υ.Πε. και λοιπών φορέων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης του
κορωνοϊού.

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/
05.02.2020 υπουργικής απόφασης «Καθορισμού
κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής
υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για
θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.»
(Β΄ 320).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Β1.α/οικ.70594
(1)
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη
δαπανών για υλικά, υπηρεσίες και εξοπλισμό
των Νοσοκομείων, των Δ.Υ.Πε. και λοιπών φορέων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης
του κορωνοϊού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), ή
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).
3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148).
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6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 155).
9. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
10. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α/οικ. 68901/27.10.2020
εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία
από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους ογδόντα
εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα αντιμετωπιστεί από
τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ε.Φ.1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές
Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.
11. Το από 27.10.2020 Υ.Σ. της Διεύθυνσης Οικ. Εποπτείας Φ.Γ.Κ. με το οποίο μας διαβιβάσθηκε ακριβές
αντίγραφο των πρακτικών των 131ης (3 Ο.Ε.) και 132ης
Συνεδριάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών
Περιφερειών (Κε.Σ.Υ.Πε.) το οποίο αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αποστολή αιτήματος έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης ποσού 80 εκ. € για την κάλυψη των δαπανών
για υλικά, υπηρεσίες και εξοπλισμό των νοσοκομείων
και των Δ.Υ.Πε. έως την λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους, στα πλαίσια αντιμετώπισης του COVID-19,
αποφασίζουμε:
Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των δαπανών για υλικά, υπηρεσίες και εξοπλισμό των Νοσοκομείων, των Δ.Υ.Πε. και λοιπών φορέων στο πλαίσιο
αντιμετώπισης του COVID-19, με το ποσό των ογδόντα
εκατομμυρίων ευρώ (80.000.000,00€) από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο
πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76).
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Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους επιμέρους φορείς υλοποίησης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση
του οικείου Υπουργού, κατά την διαδικασία του άρθρου
πέμπτου της 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ι

Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.70598
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/
05.02.2020 υπουργικής απόφασης «Καθορισμού
κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής
υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για
θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.»
(Β΄ 320).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 3 του ν. 4655/2020 (Α’ 16),
β. των άρθρων 7 και 8 του ν. 4498/2017 (Α’ 172), όπως
αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 3 και 4 του
ν. 4647/2019 (Α’ 204) αντίστοιχα,
γ. της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 2071/1992 (Α’ 123),
όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 35
του ν. 4368/2016 (Α’ 21),
δ. του άρθρου 45 του ν. 3204/2003 (Α’ 296),
ε. της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3730/2008 (Α’ 262),
όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 3
του ν. 3868/2010 (Α’ 129) και το εδαφ. β’ της παρ. 32 του
άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α’ 150) και συμπληρώθηκαν
με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4025/2011 (Α’ 228),
στ. την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α’ 129),
όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 34 του ν. 4325/
2015 (Α’ 47),
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ζ. την παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129),
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 27 του
ν. 4461/2017 (Α’ 38),
η. του άρθρου 41 του ν. 4368/2016 (Α’ 21),
θ. την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α’ 252),
όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 44
του ν. 4368/2016 (Α’ 21),
ι. την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α’ 252),
όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 43 του
ν. 4368/2016 (Α’ 21),
ια. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 133),
Ιβ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιγ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ιβ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148), όπως αυτός ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. 50713/11-8-2020 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη»
(Β’ 3360).
3. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.59426/16-8-2019 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας
«Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών
Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 578).
4. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.70548/4-11-2020 βεβαίωση της ΓΔΟΥ ότι με την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των
εποπτευομένων φορέων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε το τρίτο εδάφιο της παρ. (ε) του άρθρου 2 της Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/05.02.2020 υπουργικής
απόφασης ως ακολούθως: «Κάθε υποψήφιος υποβάλλεται μόνο μια (1) φορά σε συνέντευξη με διάρκεια 10’20’ λεπτά» (Β’ 320).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
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