
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 
154949/2010 υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋ-
ποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδει-
ών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκα-
τάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών 
και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών» (Β’ 1918), όπως έχει 
τροποποιηθεί με τις ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.40456/24-4-2012 
(Β’  1336), Γ.Π./οικ.92211/4.10.2013 (Β’ 2494), Δ1
(δ)/Γ.Π.οικ.22104/14.3.2018 (Β’  950), Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.
86851/12.11.2018 (Β’ 5132) υπουργικές αποφάσεις 
και τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν. 4310/2014.

2 Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικευμένων ια-
τρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία της χώρας.

3 Κατανομή οργανικών θέσεων σε Νοσοκομεία 
της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας.

4 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία A1α/οικ.82686/
21-12-2020 απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Υγείας «Έγκριση υπερω-
ριακής απασχόλησης υπαλλήλων που υπηρετούν 
στα Ιδιαίτερα Γραφεία του Υπουργού, των Υφυ-
πουργών, των Γενικών Γραμματέων και στο γρα-
φείο του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργεί-
ου Υγείας, για το έτος 2021» (Β’ 6107).

5 Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Ταυτότητας Κτιρίου, της παρ.  2 του άρθρου 53 
του ν. 4495/2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Δ1(δ)/Γ.Π. οικ.5684 (1)
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 

154949/2010 υπουργικής απόφασης «Όροι, 

προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορή-

γησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λει-

τουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μη-

χανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών» (Β’  1918), όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με τις ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.40456/24-4-2012 

(Β’  1336), Γ.Π./οικ92211/4.10.2013 (Β’ 2494), 

Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.22104/14.3.2018 (Β’  950), Δ1(δ)/

Γ.Π.οικ.86851/12.11.2018 (Β’ 5132) 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 δια-
τάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης» (Α’ 129), όπως ισχύει.

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

3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148), όπως ισχύει.

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

5. Την υπό στοιχεία ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 154949/10-12-2010 
υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις, όργανα 
και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και 
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 Αριθμ. A1α/οικ.5714 (4)
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία A1α/οικ.82686/21-

12-2020 απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα 

του Υπουργείου Υγείας «Έγκριση υπερωριακής 

απασχόλησης υπαλλήλων που υπηρετούν στα 

Ιδιαίτερα Γραφεία του Υπουργού, των Υφυπουρ-

γών, των Γενικών Γραμματέων και στο γραφείο 

του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου 

Υγείας, για το έτος 2021» (Β’ 6107). 

 Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) τoυ άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176),

β) του άρθρου 36, της παρ. (ι) του άρθρου 37, του άρ-
θρου 46 και του άρθρου 110 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει,

γ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει,

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

ε) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.17148/10.03.2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 196) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί διο-
ρισμού του Βλάσση Ιωάννη ως Υπηρεσιακού Γραμματέα 
του Υπουργείου Υγείας.

3. Την υπό στοιχεία A1α/οικ.82686/21-12-2020 απόφα-
ση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας 
«Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων που 
υπηρετούν στα Ιδιαίτερα Γραφεία του Υπουργού, των 
Υφυπουργών, των Γενικών Γραμματέων και στο γραφείο 
του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, για 
το έτος 2021» (Β’ 6107).

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί 
δαπάνη ύψους 25.000 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυ-
φθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 
2021 και ειδικότερα από το λογαριασμό 2120201001 του 
Ειδικού Φορέα 1015-101- 0000000.

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδιαίτερου Γραφείου 
του Αναπληρωτή Υπουργού του Υπουργείου Υγείας.

6. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 4950/22-01-2021 βεβαί-
ωση της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, απο-
φασίζουμε:

1. Συμπληρώνουμε την ανωτέρω σχετική (3) υπό στοι-
χεία A1α/οικ.82686/21-12-2020 (Β’ 6107) απόφαση του 
Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και 
εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων, 
που υπηρετούν στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Αναπληρωτή 

Υπουργού Υγείας, οι οποίοι θα απασχοληθούν μέχρι εί-
κοσι (20) ώρες ο καθένας το μήνα για υπερωριακή απο-
γευματινή εργασία το έτος 2021, ως εξής:

α. Έως δεκαοκτώ (18) υπάλληλοι στο Ιδιαίτερο Γραφείο 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω σχετική (3) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2021

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ   

Ι

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7547/104 (5)
Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώ-

ου Ταυτότητας Κτιρίου, της παρ. 2 του άρθρου 

53 του ν. 4495/2017. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστα-

σία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 167) και ιδίως το άρθρο 62 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρ-
νηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

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 π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

5. 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).

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

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

8. Την υπ’ αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
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Άρθρο 1
Έναρξη λειτουργίας

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού 
Μητρώου, της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017, 
στο οποίο τηρούνται στοιχεία, σχετικά με την Ηλεκτρο-
νική Ταυτότητα Κτιρίου ή την Ηλεκτρονική Ταυτότητα 
Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας ορίζεται η 1.2.2021. 
Από την 1.2.2021 τίθενται σε πλήρη ισχύ οι διατάξεις των 
άρθρων 52 έως 61 του ν. 4495/2017.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ   
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*02002872701210008*

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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