
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού μελών 
Δ.Ε.Π. του Αιγινητείου Νοσοκομείου για το έτος 
2021.

2 Έγκριση 20 Οδηγών Κατάρτισης Αρχικής Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 35121 /Ζ2 (1)
Έγκριση εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού με-

λών Δ.Ε.Π. του Αιγινητείου Νοσοκομείου για το 

έτος 2021.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ-

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 

(Α΄ 297), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (Α΄ 143).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 140 και 159 του ν. 4472/

2017 (Α΄ 74).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 2071/1992 

(Α΄ 123), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3204/2003 (Α΄ 296).

5. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 2519/
1997 (Α΄ 165).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 77 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270).
8. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» (Α΄ 145).
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

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

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

12. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

13. Την υπό στοιχεία Υ 4/8-1-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 32).

14. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

15. Την υπό στοιχεία  Β1α/16753/6-3-2015 (Β΄ 382) κοι-
νή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

16. Την υπό στοιχεία Β1α/40746/29-5-2015 (Β΄ 1018) 
κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά 
με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του άρθρου 
33 του N.4325/2015 για την αποζημίωση του ιατρικού 
προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (για-
τροί ΕΣΥ και ειδικευόμενοι) των Νοσοκομείων ΝΙΜΙΤΣ, 
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ».

17. Την υπ’ αρ. 2/23523/0022/8-4-2009 (Β΄ 681) απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εφημερίες γιατρών» 
(των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και Κέντρων Ψυχικής 
Υγείας της Α΄ Ζώνης).

18. Την υπό στοιχεία Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23-5-2005 
(Β΄ 740) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία 
των νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και άλλες ρυθ-
μίσεις».

19. Την υπό στοιχεία Υ4β/10610/Φ2/1-9-1997 (Β΄ 784) 
Τροποποίηση και συμπλήρωση υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμού Εφημερίας Νοσοκομείων Περιοχής Αττι-
κής».

20. Την υπ’ αρ. 2/75264/0022/30-11-2010 (Β΄ 1883) 
κοινή υπουργική απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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21. Την υπό στοιχεία  Φ.1/Γ/027/6155/Β1/19-1-2021 
εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 στ. ε’ του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

22. Την υπ’ αρ. 32/4-1-21 απόφαση ανάληψης υποχρέ-
ωσης του Αιγινητείου Νοσοκομείου (ΑΔΑ : 67Υ846Ψ8Ν2-
ΚΗΟ).

23. Το υπ’ αρ. 42/14-1-2021 έγγραφο του Αιγινητείου 
Νοσοκομείου με το οποίο κοινοποιείται η απόφαση της 
Εφορείας (37η Συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2020) 
του εν λόγω Νοσοκομείου, περί εγκρίσεως των εφη-
μεριών του ιατρικού προσωπικού μελών Δ.Ε.Π., για το 
έτος 2021, και βεβαιούται ότι το ανωτέρω Νοσοκομείο 
δέχεται περιστατικά από όλα τα γεωγραφικά διαμερί-
σματα της χώρας, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι 
επείγοντα και ιδιαίτερης βαρύτητας, λόγω της ιδιαίτερης 
φύσης και εξειδίκευσής του. Η Α’ Ψυχιατρική Κλινική έχει 
καθημερινή, όλο το χρόνο, επί 24ώρου βάσεως εφημερία 
και δέχεται απεριόριστα περιστατικά. Επίσης συμμετέχει 
στο πρόγραμμα καθημερινής εφημερίας των Ψυχιατρι-
κών Τμημάτων και Κλινικών Ενηλίκων του Λεκανοπεδί-
ου Αττικής που καταρτίζεται από το Υπουργείο Υγείας. 
Επιπροσθέτως, στην Α’ Ψυχιατρική Κλινική λειτουργεί 
πρόγραμμα καταπολέμησης της ουσιοεξάρτησης (πρό-
γραμμα «Αθηνά»), πρόγραμμα ψυχιατρικής αποκατάστα-
σης κ.λ.π. Η Α’ Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου 
συμμετέχει στο πρόγραμμα εφημεριών του Υπουργείου 
Υγείας και εφημερεύει κάθε 4η μέρα από κοινού με τα 
Νοσοκομεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» και «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ».

24. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκαλεί-
ται από την απόφαση αυτή για το οικονομικό έτος 2021 
ανέρχεται, συνολικά, στο ποσόν των διακοσίων σαράντα 
επτά χιλιάδων (247.000,00) Ευρώ και αναλύεται στο ποσό 
α) των διακοσίων δώδεκα χιλιάδων (212.000,00) Ευρώ, 
για το οποίο υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολο-
γισμό οικονομικού έτους 2021 στον ΚΑΕ 0277 και β) των 
τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00) Ευρώ, για το οποίο 
υπάρχει πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό οικονομικού 
έτους 2021 στον ΚΑΕ 0269, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 
έως 31-12-2021, μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προ-
ϋπολογισμού έτους 2021 την καθιέρωση εργασίας με 
αμοιβή, πέραν της υποχρεωτικής στο Ιατρικό προσω-
πικό, μέλη ΔΕΠ, του Αιγινητείου Νοσοκομείου, εφόσον 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών (ετοιμότητας 
και ενεργών) με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Νοσο-
κομείου, ως ακολούθως:

1. Στην περίπτωση Γενικής Εφημερίας, έως τριάντα 
τρεις (33) Ειδικευμένοι Ιατροί, μέλη Δ.Ε.Π. (Ψυχίατροι, 
Παιδοψυχίατροι, Νευρολόγοι, Ιατροί Βιοπαθολόγοι).

2. Στην περίπτωση Καθημερινής Εφημερίας, τριάντα 
τρεις (33) Ειδικευμένοι Ιατροί, μέλη Δ.Ε.Π. (Ψυχίατροι, 
Παιδοψυχίατροι, Νευρολόγοι, Ιατροί Βιοπαθολόγοι).

Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την από-
φαση αυτή, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
εξόδων έτους 2021, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
υπερβεί σε ετήσια βάση το ύψος των ετήσιων πιστώ-
σεων του προϋπολογισμού που έχουν γραφεί για την 
αιτία αυτή, μη επιτρεπομένης της μεταβολής τους, είτε 

με τροποποίηση του προϋπολογισμού είτε με χορήγηση 
συμπληρωματικών κονδυλίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2021 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Υπουργός
Οικονομικών Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

I

Αριθμ. ΦΒ6/33022/K3 (2)
 Έγκριση 20 Οδηγών Κατάρτισης Αρχικής Επαγ-

γελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ.

  H YΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 41 και της περ. β’ 

της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύ-
στημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά 
Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετι-
κά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση 
νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE 
L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελ-
ληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.» 
(Α’ 254).

β) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

γ) Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

δ) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019, «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ε) Της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών και/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία ΦΒ6/24964/Κ3/03-03-2021 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας «Έγκριση 
Πιλοτικού Πρότυπου Οδηγού Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)» (Β’ 981).

3. Την υπό στοιχεία ΓΠ/42982/05-11-2020 απόφαση 
της υπ’ αρ. 426ης/05-11-2020 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
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Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα «Παραλαβή Οδηγών Σπουδών Αρ-
χικής Επαγγελματικής Κατάρτισης».

4. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/166/31039/Β1/17-03-2021 
Εισήγηση του Αν. Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

5. Την υπό στοιχεία Φ6/2/Κ3/18-3-2021 εισήγηση του 
Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κα-
τάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κάτωθι είκοσι (20) Οδηγών Κατάρτι-
σης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ.:

1. Συνοδός Βουνού,
2. Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς,
3. Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής,
4. Τεχνικός Μελισσοκομίας,
5. Τεχνικός Γαλακτοκομίας-Τυροκόμος,
6. Τουριστικός Συνοδός,
7. Ζωγραφική Τέχνη,
8. Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου,
9. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής,
10. Τεχνικός Βιολογικής-Οργανικής Γεωργίας,

11. Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην 
Ταξιδιωτική Βιομηχανία (V.I.C.T. Travel),

12. Κεραμική Τέχνη,
13. Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστι-

κών Διατάξεων (Monter),
14. Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύ-

σεων,
15. Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας,
16. Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας,
17. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της 

Αγροτικής Οικονομίας,
18. Τεχνικός Αγροτουρισμού,
19. Ραδιοφωνικός Παραγωγός,
20. Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης Μεταποίησης 

και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων.
Οι Οδηγοί Κατάρτισης να αναρτηθούν στις ιστοσελίδες 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του 
ΕΟΠΠΕΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 23 Μαρτίου 2021

H Υπουργός 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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*02013150504210004*

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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