
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση και έργο «Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσε-
ων Ειδικευομένων Νοσηλευτών», ανά νοσηλευτι-
κή ειδικότητα και τριμελών «Επιτροπών Διενέρ-
γειας Εξετάσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών», 
ανά νοσηλευτική ειδικότητα και ανά Υ.ΠΕ., σε 
εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4876/ 
2021.

2 Μεταβίβαση αρμοδιότητας στη Γενική Διεύθυνση 
και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή 
του εγγράφου της ετήσιας κατανομής των εγκε-
κριμένων ποσών των προγραμμάτων, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο συνολικός προϋπολογισμός 
τους δεν διαφοροποιείται από εκείνον που εγκρί-
θηκε από τη Διοικητική Επιτροπή, καθώς και των 
σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.70942/21 (1)
Σύσταση και έργο «Κεντρικής Επιτροπής Εξε-

τάσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών», ανά νο-

σηλευτική ειδικότητα και τριμελών «Επιτροπών 

Διενέργειας Εξετάσεων Ειδικευομένων Νοση-

λευτών», ανά νοσηλευτική ειδικότητα και ανά 

Υ.ΠΕ., σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 41 του

ν. 4876/2021. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1, 2, 3, 4, 6 και ιδίως της παρ. 5, του άρ-

θρου 59 και των παρ. 1 και παρ. 11 του άρθρου 58 του
ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. "Μέ-
τρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατε-

πείγουσες διατάξεις" (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. 
"Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονι-
κότητα" (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α΄104) ), όπως τρο-
ποποιήθηκαν με τις παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 41 και 
τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του ν. 4876/2021 «Ρυθμί-
σεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID - 19 την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» (Α΄251), αντιστοίχως,

β. του άρθρου 32 του ν. 4715/2020 «Ρυθμίσεις για τη δι-
ασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας - 
Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης 
της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ.Α.Ε.) άλλες επεί-
γουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄149),

γ. του άρθρου έκτου του ν. 4812/2021 «Κύρωση της 
από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέ-
ρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I (Παράρτημα 5 του 
ν. 4564/2018) και της από 13.5.2021 τροποποίησης της 
από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος 
«Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελλη-
νικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των 
υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημά-
των της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 110),

δ. του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 81),

ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) όπως αυτό 
διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της περ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133),

στ. των άρθρων 13, 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2960/1999, Α΄ 45),

ζ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148),

η. του άρθρου 8 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών/Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123) και 
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θ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ32/09.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β΄ 4185).

3. Το άρθρο 12 της υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.39226/
30.6.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 
Υγείας του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός διαδικασίας 
για τη λήψη ειδικότητας α) “Επείγουσας και Εντατικής 
Νοσηλευτικής”, β) “Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοι-
νοτικής Νοσηλευτικής”» (Β΄ 2656), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. οικ.57113/16.9.2020 (Β΄4041) 
και Γ6α/Γ.Π.74128/7.1.2021 (Β΄ 28) όμοιες αποφάσεις, κα-
θώς και την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. οικ.31888/21.05.2021 
(Β’ 2216) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

4. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. οικ. 48587/30.7.2021 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Κατανομή 
θέσεων ειδικευομένων Νοσηλευτών στην ειδικότητα 
"Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας" και αναδιανομή κενών 
θέσεων των ειδικευομένων νοσηλευτών της "Επείγου-
σας και Εντατικής Νοσηλευτικής" και της «Νοσηλευτικής 
Δημόσιας Υγείας /Κοινοτικής Νοσηλευτικής» στις νοση-
λευτικές ειδικότητες: α) «Ανακουφιστικής και Υποστηρι-
κτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας», β) «Γεροντολογικής 
Νοσηλευτικής», γ) «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Πα-
θήσεων», δ) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής», ε) «Παθολο-
γικής Νοσηλευτικής», στ) «Νοσηλευτικής Παίδων» και 
ζ) «Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής», ανά Υγειονομική 
Περιφέρεια και Νοσοκομεία, από 1η .7.2021» (Β΄ 3538),

5. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. οικ.51611/19.08.2021 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Καθορι-
σμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας: α) «Ανακου-
φιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας», 
β) «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής», γ) «Νοσηλευτικής 
Καρδιαγγειακών Παθήσεων», δ) «Νοσηλευτικής Ψυχικής 
Υγείας», ε) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής», στ) «Παθολο-
γικής Νοσηλευτικής», ζ) «Νοσηλευτικής Παίδων» και
η) «Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής» (Β΄3913).

6. Την από 10.11.2021 εισήγηση της Καθηγήτριας 
Κοινοτικής Νοσηλευτικής Τμήματος Νοσηλευτικής του 
ΕΚΠΑ και Πρόεδρο Συμβουλίου Εκπαίδευσης Νοση-
λευτικής Ειδικότητας: «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/ 
Κοινοτικής Νοσηλευτικής», καθώς και του Αναπληρωτή 
Καθηγητή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 
& Αγγειακής Προσπέλασης Τμήματος Νοσηλευτικής του 
ΕΚΠΑ και Πρόεδρο Συμβουλίου Εκπαίδευσης Νοσηλευ-
τικής Ειδικότητας: «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευ-
τικής».

7. Την αναγκαιότητα καθορισμού της εξεταστικής 
διαδικασίας για την απόκτηση της νοσηλευτικής ειδι-
κότητας.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
εν λόγω απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με 
την υπό στοιχεία B1α/οικ. 45639/20.7.2021 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση «Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων
Ειδικευομένων Νοσηλευτών», ανά ειδικότητα, και 
τριμελών «Επιτροπών Διενέργειας Εξετάσεων» Ει-
δικευομένων Νοσηλευτών, ανά ειδικότητα και 
ανά Υ.Πε. και καθορισμός της ιδιότητας
των μελών τους.

Συστήνουμε:
Α. «Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικευομένων 

Νοσηλευτών», ανά νοσηλευτική ειδικότητα, με τριετή 
θητεία και έδρα το Υπουργείο Υγείας, για τις κάτωθι νο-
σηλευτικές ειδικότητες:

α) «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» β) «Νο-
σηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», 
γ) «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», δ)«Ανακουφιστικής 
και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας», ε) «Γερο-
ντολογικής Νοσηλευτικής», στ) «Νοσηλευτικής Καρδιαγ-
γειακών Παθήσεων», ζ) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής»,
η) «Παθολογικής Νοσηλευτικής», θ) «Νοσηλευτικής Παί-
δων» και ι) «Χειρουργικής Νοσηλευτικής», που συγκρο-
τείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, αποτελούμενη 
από τα κάτωθι μέλη:

Ι. Τον Πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου εκπαίδευ-
σης της κάθε νοσηλευτικής ειδικότητας, ο οποίος είναι 
μέλος ΔΕΠ με αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο, με τον 
αναπληρωτή του, και

ΙΙ. δύο (2) μέλη ΔΕΠ με αντίστοιχα γνωστικά αντικείμε-
να από διαφορετικά πανεπιστημιακά τμήματα, με τους 
αναπληρωτές τους.

Β. Τριμελείς «Επιτροπές Διενέργειας Εξετάσεων», ανά 
νοσηλευτική ειδικότητα και ανά Υγειονομική Περιφέρεια, 
με έδρα την έδρα της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, 
για τις κάτωθι νοσηλευτικές ειδικότητες:

α) «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» β) «Νο-
σηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», 
γ) «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», δ)«Ανακουφιστικής 
και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας», ε) «Γερο-
ντολογικής Νοσηλευτικής», στ) «Νοσηλευτικής Καρδιαγ-
γειακών Παθήσεων», ζ) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής», 
η) «Παθολογικής Νοσηλευτικής», θ) «Νοσηλευτικής 
Παίδων» και ι) «Χειρουργικής Νοσηλευτικής», που συ-
γκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας , απο-
τελούμενες από τα κάτωθι μέλη:

Ι. Τον Συντονιστή Εκπαίδευσης κάθε νοσηλευτικής ει-
δικότητας και σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια, με τον 
αναπληρωτή του.

ΙΙ. Έναν (1) Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης της 
ειδικότητας με τουλάχιστον 5ετή κλινική εμπειρία στο 
αντικείμενο της ειδικότητας, ή ένα (1) μέλος ΔΕΠ με το 
γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας από πανεπιστημι-
ακό τμήμα εντός της γεωγραφικής περιφέρειας, αρμο-
διότητας της οικείας Υ.Πε, με τον αναπληρωτή του και

ΙΙΙ. Έναν (1) κλινικό νοσηλευτή στο αντικείμενο της 
ειδικότητας, με μεταπτυχιακό τίτλο σχετικό με την ει-
δικότητα και τουλάχιστον επταετή κλινική εμπειρία, με 
τον αναπληρωτή του.

Γραμματειακή υποστήριξη των ανωτέρω Επιτροπών 
παρέχεται από υπάλληλο της οικείας Υγειονομικής Πε-
ριφέρειας.
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Άρθρο 2
Έργο των Επιτροπών Εξετάσεων

Α1. Η «Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικευομένων 
Νοσηλευτών», για κάθε νοσηλευτική ειδικότητα, είναι 
αρμόδια για τη δημιουργία δεξαμενής τράπεζας θεμά-
των, με 500 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με τέσσερις 
επιλογές απαντήσεων και μόνο μία από αυτές να είναι 
η σωστή απάντηση, με τον ίδιο βαθμό δυσκολίας και 
σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κάθε νο-
σηλευτικής ειδικότητας και το εκπαιδευτικό υλικό που 
έχει αναρτηθεί στην αντίστοιχή πλατφόρμα. Η δεξαμενή 
τράπεζας θεμάτων δύναται να δημιουργηθεί στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα της κάθε ειδικότητας.

Η «Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικευομένων Νο-
σηλευτών», αποφασίζει για τις ημερομηνίες των εξετάσε-
ων και είναι αρμόδια για τον συντονισμό της διενέργειας 
της γραπτής δοκιμασίας των υποψηφίων.

Β1. Οι «Επιτροπές Διενέργειας Εξετάσεων» είναι αρ-
μόδιες για τη διενέργεια των προφορικών εξετάσε-
ων ανά ειδικότητα, σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια, 
μέσω φυσικής παρουσίας του εξεταζόμενου, σύμφω-
να με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και 
πρόληψης από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της 
COVID-19, όπως ορίζονται στις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 
10343/18.02.2022 (Β΄ 766), όπως εκάστοτε αυτή ισχύει 
και 119847/ΓΔ6/23.09.2021 (Β΄4406) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις.

Σε περίπτωση διενέργειας της προφορικής εξέτασης, 
εξ΄ αποστάσεως, τηρούνται οι αναγκαίοι όροι και προ-
ϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ταυτοπροσωπίας του 
εξεταζόμενου και της μη υποβοήθησής του από εξωγε-
νείς παράγοντες, σύμφωνα με τις ως άνω κοινής υπουρ-
γικής απόφασης.

Άρθρο 3
Προσδιορισμός διαδικασίας εξετάσεων -
Τρόπος διαμόρφωσης τελικής βαθμολογίας

1. Ο ειδικευόμενος νοσηλευτής μετά τη συμπλήρωση 
του χρόνου ειδίκευσης, υποβάλλει αίτηση στην οικεία 
Υ.Πε. όπου ανήκει η εκπαιδευτική μονάδα του, για τη 
συμμετοχή του στις γραπτές εξετάσεις.

2. Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιούνται μία 
φορά το εξάμηνο, τους μήνες Ιανουάριο και Ιούνιο εντός 
του α΄ δεκαημέρου, εκάστου έτους, σε ημερομηνίες που 
θα ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας και θα 
έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα. Για να θεωρηθεί επιτυ-
χής η εξέταση ο ειδικευόμενος νοσηλευτής θα πρέπει να 
απαντήσει σωστά στο 60% τουλάχιστον των ερωτήσεων. 
Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 100βάθμια. Η επιτυχία στις 
γραπτές εξετάσεις είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή 
στις προφορικές εξετάσεις.

3. Σε κάθε κύκλο εξετάσεων επιλέγονται τυχαία 50 
ερωτήσεις από την τράπεζα θεμάτων, τις οποίες θα 
καλούνται να απαντήσουν οι ειδικευόμενοι εντός μίας 
ώρας. Για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση θα πρέπει ο 
ειδικευόμενος να απαντήσει σωστά τουλάχιστον τις 30 
ερωτήσεις.

4. Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνονται:

α) Δια ζώσης στις Υγειονομικές Περιφέρειες με την 
ευθύνη και εποπτεία της διαδικασίας να έχουν οι συντο-
νιστές εκπαίδευσης της κάθε Υ.Πε. Οι συντονιστές εκπαί-
δευσης θα παραλαμβάνουν τα θέματα των εξετάσεων με 
ηλεκτρονική αλληλογραφία μία ώρα πριν τις εξετάσεις 
από την «Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικευομένων 
Νοσηλευτών» και ως επιτηρητές θα συμμετέχουν εκ πε-
ριτροπής οι αναπληρωτές συντονιστές της κάθε Υ.Πε., ή

β) Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Ε - class της ει-
δικότητας. Ο χρόνος εξέτασης είναι μία ώρα και οι ειδι-
κευόμενοι πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ότι θα έχουν την 
ώρα της εξέτασης ικανοποιητική σύνδεση στο διαδίκτυο, 
καθώς και κάμερα και μικρόφωνο. Για τη διαδικτυακή 
εξέταση οι ειδικευόμενοι πρέπει να συνδέονται με κά-
μερα και ήχο σε σύνδεσμο που θα λαμβάνουν πριν την 
εξέταση και να παραμένουν συνδεδεμένοι καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εξέτασης. Η μεθοδολογία και η διασφάλιση 
των προσωπικών δεδομένων θα είναι αυτή που ακολου-
θείται σε αντίστοιχες διαδικασίες.

5. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων, όπως πιστοποιού-
νται από το πρακτικό της οικείας «Κεντρικής Επιτροπής 
Εξετάσεων "Ειδικευομένων Νοσηλευτών"», αποστέλλο-
νται στην Υ.Πε και ανακοινώνονται εντός μίας εβδομάδας.

6. Οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις ειδικευόμε-
νοι θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις προφορικές 
εξετάσεις ανά Υ.Πε.

7. Οι προφορικές εξετάσεις πραγματοποιούνται από 
τις τριμελείς «Επιτροπές Διενέργειας Εξετάσεων», ανά 
ΥΠε, επίσης μία φορά το εξάμηνο και τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες μετά τις ημερομηνίες των γραπτών εξετά-
σεων, σύμφωνα με την παρ. Β1 του άρθρου 2 της πα-
ρούσας.

8. Η θεματολογία των προφορικών εξετάσεων περι-
ορίζεται σε κλινικά σενάρια στα οποία ο ειδικευόμενος 
θα καλείται να αναπτύξει το σχέδιο νοσηλευτικής φρο-
ντίδας και να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις 
νοσηλευτικές παρεμβάσεις και τις ιδιαίτερες ανάγκες 
κάθε ασθενή.

9. Η Επιτροπή εξετάσεων αξιολογεί τις απαντήσεις του 
ειδικευόμενου σε 100βάθμια κλίμακα και η εξέταση θεω-
ρείται επιτυχής όταν ο ειδικευόμενος λάβει βαθμολογία 
τουλάχιστον 60, με άριστα το 100, η δε βαθμολόγηση, 
πιστοποιείται από το σχετικό πρακτικό της οικείας Επι-
τροπής, το οποίο κατατίθεται στην Υ.Πε.

10. Η τελική βαθμολογία του ειδικευόμενου προκύπτει 
από τις γραπτές εξετάσεις σε ποσοστό 60% και από τις 
προφορικές εξετάσεις σε ποσοστό 40%.

11. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βαθμολό-
γησης (γραπτής και προφορικής), πραγματοποιείται η 
καταχώριση της βαθμολογίας των υποψηφίων σε ενιαίο 
Πίνακα Βαθμολογίας με τους επιτυχόντες και τους απο-
τυχόντες. Επί της συγκεκριμένης διαδικασίας δεν χωρεί 
δικαίωμα ένστασης ή αντίρρησης.

Το εν λόγω πρακτικό κατατίθεται στην οικεία Υ.Πε. 
προκειμένου να εκδοθούν οι τίτλοι της νοσηλευτικής 
ειδικότητας.

12. Ο ειδικευόμενος που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
την κλινική του εκπαίδευση και έχει επιτύχει στις γραπτές 
και στις προφορικές εξετάσεις λαμβάνει τον τίτλο της 
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νοσηλευτικής ειδικότητας με απόφαση του Διοικητή της 
οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

13. Όσοι υποψήφιοι δεν πέτυχαν στις εξετάσεις, έχουν 
το δικαίωμα να προσέλθουν σε επόμενες εξετάσεις. Σε 
περίπτωση μη επιτυχούς εξέτασης για τρίτη φορά, οι 
ειδικευόμενοι υποχρεούνται να επαναλάβουν την εκπαί-
δευσή τους για έξι (6) μήνες, οπότε και επανατοποθετού-
νται ως άμισθοι υπεράριθμοι σε εκπαιδευτικές μονάδες 
μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στην έδρα της 
Υ.Πε. όπου εκπαιδεύτηκαν τον τελευταίο χρόνο της κύ-
ριας ειδικότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2022

H Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 1/3/31.01.2022 (2)
Μεταβίβαση αρμοδιότητας στη Γενική Διευθύ-

ντρια και παροχή εξουσιοδότησης για την υπο-

γραφή του εγγράφου της ετήσιας κατανομής των 

εγκεκριμένων ποσών των προγραμμάτων, υπό 

την προϋπόθεση ότι ο συνολικός προϋπολογι-

σμός τους δεν διαφοροποιείται από εκείνον που 

εγκρίθηκε από τη Διοικητική Επιτροπή, καθώς 

και των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υπο-

χρέωσης. 

 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ
ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ιδρυτικό νόμο του Ινστιτούτου (ν. 4160/1929, 

Α΄ 198).
2. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου

(Β΄ 2628/2020).
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως το 

άρθρο 55.
4. Την υπ’ αρ. 260/20.1.2022 αναφορά της Χ. Λούκου-

του, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικού, με την 

οποία ενημερώνει ότι κατόπιν των τελευταίων τροπο-
ποιήσεων των ν. 4485/2017 και ν. 4412/2016 και της έκ-
δοσης σχετικών εγκυκλίων, απαιτούνται προσαρμογές 
ως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 
54, 55, 62 και 66 του ν. 4485/2017, σχετικά με τις ανα-
λήψεις υποχρεώσεων των υλοποιούμενων έργων στον 
προϋπολογισμό κάθε έτους.

Συγκεκριμένα, απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου 
της Διοικητικής Επιτροπής στα έγγραφα της ανάληψης 
υποχρεώσεων και στους ετήσιους προϋπολογισμούς των 
προγραμμάτων.

Η Χ. Λούκουτου, προκειμένου να ολοκληρώνεται η 
διαδικασία άμεσα και να αποφεύγεται η επιβάρυνση του 
Προέδρου της Διοικητικής Επιτροπής, προτείνει την πα-
ροχή εξουσιοδότησης προς τη Γενική Διευθύντρια (μετα-
βίβαση αρμοδιότητας), ώστε να υπογράφει το έγγραφο 
της ετήσιας κατανομής των εγκεκριμένων ποσών των 
προγραμμάτων, υπό την προϋπόθεσή ότι ο συνολικός 
προϋπολογισμός τους δεν διαφοροποιείται από εκείνον 
που εγκρίθηκε από τη Διοικητική Επιτροπή και των σχε-
τικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογι-
σμού του Ινστιτούτου,

6. Τη σύμφωνη γνώμη της Δρος Κ. Μαχαίρα, Γενικής 
Διευθύντριας.

7. Τη σχετική διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει ομό-
φωνα:

Τη μεταβίβαση αρμοδιότητας στη Γενική Διευθύ-
ντρια και την παροχή εξουσιοδότησης για την έγκριση 
της ετήσιας κατανομής των εγκεκριμένων ποσών των 
προγραμμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός 
προϋπολογισμός τους δεν διαφοροποιείται από εκεί-
νον που εγκρίθηκε από τη Διοικητική Επιτροπή, καθώς 
και την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρόεδρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ   

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