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3 Ιουλίου 2018

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αυτοδίκαιη μετατροπή των οργανικών θέσεων
μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων, σε οργανικές θέσεις κλάδου
ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ένταξη και κατάταξη των
ιατρών στις μετατρεπόμενες θέσεις.

2

Αυτοδίκαιη μετατροπή των οργανικών θέσεων
υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Ιατρών Χωρίς Ειδικότητα,
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό γενικής ιατρικής, σε οργανικές θέσεις κλάδου ιατρών
ΕΣΥ με πιστοποιητικό Γενικής Ιατρικής, πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης και ένταξη και
κατάταξη των ιατρών στις μετατρεπόμενες θέσεις, λόγω κεκτημένου δικαιώματος.

3

Αυτοδίκαιη μετατροπή των οργανικών θέσεων
μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων, σε οργανικές θέσεις κλάδου
ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ένταξη και κατάταξη των
ιατρών στις μετατρεπόμενες θέσεις.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10997/26.03.2018
(1)
Αυτοδίκαιη μετατροπή των οργανικών θέσεων
μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων, σε οργανικές θέσεις κλάδου
ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ένταξη και κατάταξη
των ιατρών στις μετατρεπόμενες θέσεις.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/7/

Αρ. Φύλλου 2601

10/1983) «Εθνικό Σύστημα Υγείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3527/2007 και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/17-02-2014)
«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 4Β1 του άρθρου 50 του
ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31.10.2014) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων.... και άλλες
διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4461/2017
(ΦΕΚ 38/τ.Α’/28.03.2017), «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του
ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κεφαλαίου Ε2
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α’/21.02.2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
7. Την αριθμ. Γ.Π./οικ.16339/18-02-2014 (ΦΕΚ 376/
τ.Β’/18-02-2014) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας
«Χωροταξική Κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια,
των υφιστάμενων Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της
Χώρας».
8. Την αριθμ. Γ.Π./οικ.18936/26.02.2014 (ΦΕΚ 485/
τ.Β’/27.02.2014) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας,
Οικονομικών, και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Σύσταση εννέα χιλιάδων
εννιακοσίων τριάντα (9.930) οργανικών θέσεων μόνιμου
και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού, στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών»
9. Τις αριθμ. 4041/04.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞ60ΡΕΠ-3ΜΥ)
(ΦΕΚ 342/τ.Γ’/20.03.2014) και 5437/19.03.2014 (ΑΔΑ:
ΒΙΞΞΟΡΕΠ-ΡΓΘ), 5438/19.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡΕΠΣ7Λ) (ΦΕΚ 374/τ.Γ’/27.03.2014) αποφάσεις του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας μεταφοράς του ιατρικού/
οδοντιατρικού προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις
κλάδου ΠΕ Ιατρών/Οδοντιάτρων που συστάθηκαν για
τον σκοπό αυτό με την κοινή υπουργική απόφαση Γ.Π./
οικ.18936/26.02.2014 (ΦΕΚ 485/27.02.2014 τ.Β’).
10. Την αριθμ. 31777/09.12.2014 (ΑΔΑ: ΩΥΖ30ΡΕΠΝΤΝ) (ΦΕΚ 95/τ.Β’/20.01.2015) σχετικά με την αυτοδίκαιη
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κατάργηση των οργανικών θέσεων μονίμου και ΙΔΑΧ
20. Την αριθμ. 10938/26.03.2018 γνωμοδότηση της
προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών-Οδοντιάτρων που παρέ- Νομικής Συμβούλου της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, σχετικά
μειναν κενές μετά την διαδικασία μετάταξης/μεταφοράς με τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν από κάθε ιαστην 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
τρό/οδοντίατρο, προκειμένου να πληροί τις προϋποθέ11. Την αριθμ. Υ10α/Γ.Π.οικ42126/14-5-2014 (ΑΔΑ: σεις ένταξης και κατάταξης στον κλάδο Ε.Σ.Υ.
ΒΙΦΑΟ-Η3Χ) εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας σχετικά
21. Την από 19/03/2014 υπεύθυνη δήλωση του
με την αξιολόγηση και κατάταξη στον κλάδο ιατρών - ν. 1599/1986 του Δεληγιάννη Ιωσήφ, ότι δεν ασκεί ελευοδοντιάτρων ΕΣΥ των ΠΕ ιατρών - οδοντιάτρων πλήρους θέριο επάγγελμα.
και αποκλειστικής απασχόλησης των Δ.Υ.Πε.
22. Την από 19/03/2014 υπεύθυνη δήλωση του
12. Την αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.42344/01.06.2017 (ΑΔΑ: ν. 1599/1986 της Ελενίδου Μαργαρίτας, ότι δεν ασκεί
7154465ΦΧΟ-ΓΦΧ) εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού ελευθέριο επάγγελμα.
Υγείας, σχετικά με την «Παροχή διευκρινήσεων σχετι23. Την από 14/03/2014 βεβαίωση της ΣΤ Θεσσαλονίκά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 κης Δ.Ο.Υ., διακοπής εργασιών ελευθερίου επαγγέλματος
(ΦΕΚ 38/τ.Α’).
του Μπουρμά Ηλία.
13. Την αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.71679/25.09.2017 εγκύ24. Την από 04/03/2014 υπεύθυνη δήλωση του
κλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, σχετικά με την ν. 1599/1986 της Παπαϊωάννου Ιωάννας, ότι δεν ασκεί
«Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των ελευθέριο επάγγελμα από 04/10/1994, μαζί με την από
διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α’). 04/10/1994 βεβαίωση της Δ Θεσσαλονίκης.
14. Την αριθμ. A1β/Γ.Π.33161/09.08.2017 (ΑΔΑ: Ω0Τ25. Την από 17/03/2014 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Καστο7465ΦΥΟ-9Χ9) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί σύ- ριάς, διακοπής εργασιών ελευθερίου επαγγέλματος του
στασης και ορισμού μελών Πενταμελούς Συμβουλίου Στεργιόπουλου Γεώργιου.
Αξιολόγησης Ιατρών/Οδοντιάτρων των άρθρων 16 και
26. Την από 04/03/2014 υπεύθυνη δήλωση του
17 του ν. 4238/2014 και του ν. 4254/2014, αρμοδιότητας ν. 1599/1986 της Τζώρτζη Θεανώς, ότι δεν διατηρούσε
3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
και δεν διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο.
15. Τις εμπρόθεσμες αιτήσεις, των ενδιαφερόμενων
27. Την από 07/03/2014 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Καλαμαυπαλλήλων κλάδου ΠΕ ιατρών - οδοντιάτρων για ένταξη ριάς, διακοπής εργασιών ελευθερίου επαγγέλματος του
τους στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ.
Αποστολόπουλου Γεώργιου.
28. Την από 19/02/2014 υπεύθυνη δήλωση του
16. Τα από 29/11/2017, και 20/12/2017 πρακτικά θετικής αξιολόγησης του Πενταμελούς Συμβουλίου Αξιο- ν. 1599/1986 της Πιάχα Σοφίας, ότι δεν ασκεί ελεύθερο
λόγησης Ιατρών της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
επάγγελμα.
17. Την αριθμ. 50249/29.12.2017 διαπιστωτική πράξη
29. Την από 19/03/2014 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσααυτοδίκαιης μετατροπής θέσεων ιατρών ΠΕ της 3ης Υ.ΠΕ. λονίκης, διακοπής εργασιών ελευθερίου επαγγέλματος
σε οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ της Χρυσαφή Καλλιόπης.
και ένταξης και κατάταξης στις μετατρεπόμενες θέσεις.
30. Το γεγονός ότι από τα προαναφερόμενα προσκο18. Το αριθμ. Γ4α/Γ.Π./203/17.01.2018 έγγραφο του μισθέντα έγγραφα, προκύπτει ότι οι εν λόγω ιατροί πληΥπουργείου Υγείας, σχετικά με την επιστροφή της αριθμ. ρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 4461/2017
50249/29.12.2017 διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαης (ΦΕΚ 38/τ.Α’/28.03.2017), αποφασίζουμε:
μετατροπής θέσεων ιατρών ΠΕ της 3ης Υ.ΠΕ. σε οργανιΑ. Την αυτοδίκαιη μετατροπή των οργανικών θέσεκές θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. διότι δεν ων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
προκύπτει εάν για την έκδοση της πράξης αυτής πληρού- αορίστου χρόνου προσωπικού του κλάδου ΠΕ ιατρώννται οι προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 4461/2017 οδοντιάτρων, στις οποίες μεταφέρθηκαν/μετατάχθηκαν
(διακοπή ελευθερίου επαγγέλματος και παραίτηση από ιατρικό/οδοντιατρικό προσωπικό του ΕΟΠΥΥ, σε οργανιτα ένδικα μέσα).
κές θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.
19. Την αριθμ. 7977/05.03.2018 απόφαση ανάθεσης
Β. Την ένταξη των παρακάτω ιατρών στις προαναφερόμελέτης αιτήσεων ιατρών με επισυναπτόμενα έγγραφα μενες θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, πλήρους
παραίτησης από τα ένδικα μέσα, στην Νομική Σύμβουλο και αποκλειστικής απασχόλησης και την κατάταξη τους
της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
σε βαθμό, ως εξής:
1. Κατάταξη στο Βαθμό του Διευθυντή:
Α/ Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

01

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΩΣΗΦ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

02

ΕΛΕΝΙΔΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

03

ΜΠΟΥΡΜΑΣ

ΗΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

04

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

05

ΣΤΕΡΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

06

ΤΖΩΡΤΖΗ

ΘΕΑΝΩ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
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2. Κατάταξη στο Βαθμό του Επιμελητή Α’:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

01

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΩΡΛ

02

ΠΙΑΧΑ

ΣΟΦΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΠΑΣ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ)

03 ΧΡΥΣΑΦΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης ΓΔΟΥ/Υπουργείου Υγείας: 2994/24.05.2018).
Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2018
Ο Διοικητής
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ
Ι

Αριθμ. 14412/23.04.2018
(2)
Αυτοδίκαιη μετατροπή των οργανικών θέσεων
υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Ιατρών Χωρίς Ειδικότητα,
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό γενικής ιατρικής, σε οργανικές θέσεις κλάδου ιατρών
ΕΣΥ με πιστοποιητικό Γενικής Ιατρικής, πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης και ένταξη και
κατάταξη των ιατρών στις μετατρεπόμενες θέσεις, λόγω κεκτημένου δικαιώματος.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/7-10-1983)
«Εθνικό Σύστημα Υγείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3527/2007 και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/17-02-2014)
«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 4Β1 του άρθρου 50 του
ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31.10.2014) «Ανοικτή διάθεση
και περαιτέρω χρήση εγγράφων.... και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4461/2017
(ΦΕΚ 38/τ.Α’/28.03.2017), «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του
ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις».
6. Την αριθμ. Γ.Π./οικ.16339/18-02-2014 (ΦΕΚ 376/
τ.Β’/18-02-2014) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας
«Χωροταξική Κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια,
των υφιστάμενων Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της
Χώρας».
7. Την αριθμ. Γ.Π./οικ.18936/26.02.2014 (ΦΕΚ 485/τ.Β’/
27.02.2014) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (9.930) οργανικών θέσεων μόνιμου και
Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού, στις Διοικήσεις των Υγειονομικών
Περιφερειών».

8. Την αριθμ. 5437/19.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡΕΠ-ΡΓΘ)
(ΦΕΚ 374/τ.Γ’/27.03.2014) απόφαση του Διοικητή της
3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας μετάταξης του ιατρικού/οδοντιατρικού προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ Ιατρών/Οδοντιάτρων που συστάθηκαν για τον
σκοπό αυτό με την κοινή υπουργική απόφαση Γ.Π./
οικ.18936/26.02.2014 (ΦΕΚ 485/27.02.2014 τ.Β’).
9. Την αριθμ. 31777/09.12.2014 (ΑΔΑ: ΩΥΖ30ΡΕΠ-ΝΤΝ)
(ΦΕΚ 95/τ.Β’/20.01.2015) σχετικά με την αυτοδίκαιη κατάργηση των οργανικών θέσεων μονίμου και ΙΔΑΧ προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών-Οδοντιάτρων που παρέμειναν κενές μετά την διαδικασία μετάταξης/μεταφοράς
στην 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
10. Την αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.58950/31.07.2017 (ΑΔΑ:
ΩΟΠ8465ΦΥΟ-0Ω4) απόφαση του Υπουργείου Υγείας,
σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας ένταξης στον
κλάδο γιατρών ΕΣΥ των ιατρών που υπηρετούν στις Μονάδες Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. και διαθέτουν πιστοποιητικό
γενικής ιατρικής.
11. Την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.88681/29.11.2017
(ΑΔΑ: 6ΧΞ4465ΦΥΟ-Ε3Η) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την τροποποίηση της αριθμ. Α2α/
Γ.Π.οικ.58950/31.07.2017 κοινής υπουργικής απόφασης
με θέμα «καθορισμός της διαδικασίας ένταξης στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ, των ιατρών που υπηρετούν στις Μονάδες Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. και διαθέτουν πιστοποιητικό
γενικής ιατρικής».
12. Την αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.3973/17.01.2018 ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας περί δημοσίευσης της
αριθμ. Γ.Π.οικ.88681/29.11.2017 (ΑΔΑ: 6ΧΞ4465ΦΥΟΕ3Η) τροποποιητικής κοινής υπουργικής απόφασης της
Α2α/Γ.Π.οικ.58950/31.07.2017 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «καθορισμός της διαδικασίας ένταξης
στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ, των ιατρών που υπηρετούν στις
Μονάδες Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. και διαθέτουν πιστοποιητικό
γενικής ιατρικής».
13. Την αριθμ. Α1β/Γ.Π.6857/08.02.2018 (ΑΔΑ:
6ΖΖ0465ΦΥΟ-3ΝΟ) απόφαση του Υπουργείου Υγείας
περί σύστασης και ορισμού μελών Πενταμελούς Συμβουλίου Αξιολόγησης Ιατρών/Οδοντιάτρων των άρθρων 16
και 17 του ν. 4238/2014 και του ν. 4254/2014, αρμοδιότητας 3ηςΥ.ΠΕ. Μακεδονίας.
14. Τις εμπρόθεσμες αιτήσεις, των ενδιαφερόμενων
υπαλλήλων κλάδου ΠΕ ιατρών για ένταξη τους στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ.
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15. Το από 20/04/2018 πρακτικό θετικής αξιολόγησης γο Φλώρινας, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
του Πενταμελούς Συμβουλίου Αξιολόγησης Ιατρών της με αριθμ. ΑΙ 340788, την αριθμ. Γ4γ/Γ.Π.77376/23.10.2017
βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την εκπλή3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
16. Το αντίγραφο πτυχίου ιατρικής του Πανεπιστημί- ρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, το αριθμ.
ου Πάβιας Ιταλίας μαζί με την αριθμ. 7238/26.11.1982 40403/12.10.2017 πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβοαναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ, την αριθμ. Τ7/3372/25.04.1980 λών και τέλος την αριθμ. 155/17.03.2014 βεβαίωση της
άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, την αριθμ. ΔΟΥ Φλώρινας, περί διακοπής εργασιών ελευθέριου
Γ2/22083/12.10.2005 βεβαίωση της Νομαρχιακής Αυ- επαγγέλματος από 17/03/2014, του ιατρού Κρομμύδα
τοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, σχετικά με την χορήγηση Σπυρίδωνα.
πιστοποιητικού Γενικής Ιατρικής, το αριθμ. 8622/Γ πι18. Το γεγονός ότι από τα προαναφερόμενα προσκομιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσα- σθέντα έγγραφα, προκύπτει ότι οι εν λόγω ιατροί πληρούν
λονίκης, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας με τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ.
αριθμ. Ζ 421735, την αριθμ. Δ1β/40387/05.12.1984 βε- 58950/31.07.2017 υπουργικής απόφασης, η οποία τροβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας σχετικά ποποιήθηκε με την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.88681/29.11.2017
με την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαί- κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:
θρου, το αριθμ. 40402/12.10.2017 πιστοποιητικό υπηΑ. Την αυτοδίκαιη μετατροπή των οργανικών θέσεων
ρεσιακών μεταβολών και τέλος την από 19/03/2014 προσωπικού του κλάδου ΠΕ Ιατρών-Χωρίς Ειδικότητα,
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν ασκεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
και δεν άσκησε ποτέ ιδιωτικό επάγγελμα, του ιατρού στις οποίες μετατάχθηκαν ιατρικό προσωπικό άνευ ειδιΓιαννούλη Ιωάννη.
κότητας του ΕΟΠΥΥ, σε οργανικές θέσεις κλάδου ιατρών
17. Το αντίγραφο πτυχίου ιατρικής του Εθνικού Κα- Ε.Σ.Υ με πιστοποιητικό Γενικής Ιατρικής, λόγω κεκτημέποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την αριθμ. νου δικαιώματος.
Β. Την ένταξη των παρακάτω ιατρών στις προαναφεΥΓ.4052/30.07.1980 άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, την αριθμ. 1556/31.05.2005 βεβαίωση της Νο- ρόμενες θέσεις κλάδου ιατρών ΕΣΥ με πιστοποιητικό
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας, σχετικά με την Γενικής Ιατρικής, πλήρους και αποκλειστικής απασχόχορήγηση πιστοποιητικού Γενικής Ιατρικής, την αριθμ. λησης, λόγω κεκτημένου δικαιώματος, και την κατάταξη
105/27.03.2008 βεβαίωση εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλο- τους σε βαθμό, ως εξής:
1. Κατάταξη στο Βαθμό του Επιμελητή Α’:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

01

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

02

ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης ΓΔΟΥ/Υπουργείου Υγείας: 2995/24.05.2018).
Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2018
Ο Διοικητής
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ
Ι

Αριθμ. 13118/11.04.2018
(3)
Αυτοδίκαιη μετατροπή των οργανικών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών - Οδοντιάτρων, σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων
ιατρών ΕΣΥ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ένταξη και κατάταξη των ιατρών στις μετατρεπόμενες θέσεις.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/7-10-1983) «Εθνικό Σύστημα Υγείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 3527/2007 και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/17-02-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 4Β1 του άρθρου 50 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31.10.2014) «Ανοικτή διάθεση και
περαιτέρω χρήση εγγράφων.... και άλλες διατάξεις».
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4461/2017
(ΦΕΚ 38/τ.Α’/28.03.2017), «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του
ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κεφαλαίου Ε2
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α’/21.02.2016) «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις».
7. Την αριθμ. Γ.Π./οικ.16339/18-02-2014 (ΦΕΚ 376/
τ.Β’/18-02-2014) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας «Χωροταξική Κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, των
υφιστάμενων Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της Χώρας».
8. Την αριθμ. Γ.Π./οικ.18936/26.02.2014 (ΦΕΚ 485/τ.Β’/
27.02.2014) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα (9.930) οργανικών θέσεων μόνιμου και
Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού, στις Διοικήσεις των Υγειονομικών
Περιφερειών»
9. Τις αριθμ. 4041/04.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞ60ΡΕΠ-3ΜΥ)
(ΦΕΚ 342/τ.Γ’/20.03.2014) και 5437/19.03.2014 (ΑΔΑ:
ΒΙΞΞΟΡΕΠ-ΡΓΘ), 5438/19.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡΕΠΣ7Λ) (ΦΕΚ 374/τ.Γ’/27.03.2014) αποφάσεις του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας μεταφοράς του ιατρικού/
οδοντιατρικού προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις
κλάδου ΠΕ Ιατρών/Οδοντιάτρων που συστάθηκαν για
τον σκοπό αυτό με την κοινή υπουργική απόφαση Γ.Π./
οικ.18936/26.02.2014 (ΦΕΚ 485/27.02.2014 τ.Β’).
10. Την αριθμ. 31777/09.12.2014 (ΑΔΑ: ΩΥΖ30ΡΕΠΝΤΝ) (ΦΕΚ 95/τ.Β’/20.01.2015) σχετικά με την αυτοδίκαιη
κατάργηση των οργανικών θέσεων μονίμου και ΙΔΑΧ
προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών-Οδοντιάτρων που παρέμειναν κενές μετά την διαδικασία μετάταξης/μεταφοράς
στην 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
11. Την αριθμ. Υ10α/Γ.Π.οικ42126/14-5-2014 (ΑΔΑ:
ΒΙΦΑΘ-Η3Χ) εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας σχετικά
με την αξιολόγηση και κατάταξη στον κλάδο ιατρών οδοντιάτρων ΕΣΥ των ΠΕ ιατρών - οδοντιάτρων πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης των Δ.Υ.Πε.
12. Την αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.42344/01.06.2017 (ΑΔΑ:
7154465ΦΧΟ-ΓΦΧ) εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας, σχετικά με την «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017
(ΦΕΚ 38/τ.Α’).
13. Την αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.71679/25.09.2017 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, σχετικά με την
«Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α’).
14. Την αριθμ. A1β/Γ.Π.33161/09.08.2017 (ΑΔΑ: Ω0Τ7465ΦΥΟ-9Χ9) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί σύστασης και ορισμού μελών Πενταμελούς Συμβουλίου
Αξιολόγησης Ιατρών/Οδοντιάτρων των άρθρων 16 και
17 του ν. 4238/2014 και του ν. 4254/2014, αρμοδιότητας
3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
15. Τις εμπρόθεσμες αιτήσεις, των ενδιαφερόμενων
υπαλλήλων κλάδου ΠΕ ιατρών - οδοντιάτρων για ένταξη
τους στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ.

28659

16. Τα από 23/11/2017, 29/11/2017, και 20/12/2017
πρακτικά θετικής αξιολόγησης του Πενταμελούς Συμβουλίου Αξιολόγησης Ιατρών της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
17. Την αριθμ. 50249/29.12.2017 διαπιστωτική πράξη
αυτοδίκαιης μετατροπής θέσεων ιατρών ΠΕ της 3ης Υ.ΠΕ.
σε οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ
και ένταξης και κατάταξης στις μετατρεπόμενες θέσεις.
18. Το αριθμ. Γ4α/Γ.Π./203/17.01.2018 έγγραφο του
Υπουργείου Υγείας, σχετικά με την επιστροφή της αριθμ.
50249/29.12.2017 διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης
μετατροπής θέσεων ιατρών ΠΕ της 3ης Υ.ΠΕ. σε οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. διότι δεν
προκύπτει εάν για την έκδοση της πράξης αυτής πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 4461/2017
(διακοπή ελευθερίου επαγγέλματος και παραίτηση από
τα ένδικα μέσα).
19. Την αριθμ. 7977/05.03.2018 απόφαση ανάθεσης
μελέτης αιτήσεων ιατρών με επισυναπτόμενα έγγραφα
παραίτησης από τα ένδικα μέσα, στην Νομική Σύμβουλο
της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
20. Την αριθμ. 10938/26.03.2018 γνωμοδότηση της
Νομικής Συμβούλου της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, σχετικά
με τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν από κάθε ιατρό/οδοντίατρο, προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης και κατάταξης στον κλάδο Ε.Σ.Υ.
21. Την αριθμ. 25/12/01/2018 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Η’
Θεσσαλονίκης, περί διακοπής εργασιών στις 15/01/2018,
το πιστοποιητικό και την παραίτηση από ένδικα μέσα
με επίδοση από την αριθμ. 2711/2015 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την αριθμ.
ΓΠ14890/2017/05.12.2017 βεβαίωση του Διοικητικού
Εφετείου Θεσσαλονίκης, περί μη άσκησης έφεσης κατά
της αριθμ. 286/18.05.2017 απόφασης, καθώς και την από
15/01/2018 υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί
παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα αίτησης
αγωγής, προσφυγής ή ένδικου μέσου που έχει ασκηθεί
ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, καθώς και από αξιώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικαστική
απόφαση, της Αναγνώστου Ελένης.
22. Την αριθμ. 424/01.04.2014 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ.
ΣΤ’ Θεσσαλονίκης, περί διακοπής εργασιών στις
31/03/2014, το αριθμ. ΓΠ 14136/2017 πιστοποιητικό
από το πρωτόκολλο του Διοικητικού Εφετείου περί μη
άσκησης ένδικου μέσου κατά της αριθμ. 286/18.05.2017
απόφασης Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία
εκδόθηκε επί της 81/10.03.2014 αίτησης ακύρωσης, την
παραίτησης από το δικόγραφο της 81/10.03.2014 αίτησης ακύρωσης στο ακροατήριο από τον δικηγόρο, με
αποτέλεσμα η αγωγή να θεωρείται ως μη ασκηθείσα,
το 512173/2017 πιστοποιητικό και δήλωση παραίτησης ΓΑΚ 596454/2017 από ένδικα μέσα, με την αριθμ.
2711/2015 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, καθώς και τις από 29.03.2018 υπεύθυνες δηλώσεις
του ν. 1599/1986 περί παραίτησης από το δικόγραφο
και το δικαίωμα αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή ένδικου
μέσου που έχει ασκήσει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, πολιτικού ή διοικητικού, καθώς και από τις αξιώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικαστική
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απόφαση, ότι δεν έχει ασκήσει και δεν προτίθεται να
ασκήσει ένδικο μέσο κατά της 286/18.05.2017 απόφασης του Διοικ. Εφ. Θεσσαλονίκης, και ότι από 10/03/2014
και έκτοτε, δεν έχει ξαναγίνει σε Δ.Ο.Υ. έναρξη δραστηριότητας ελευθερίου επαγγέλματος, του ιατρού Αντωνίου
Αντώνιου.
23. Την αριθμ. 336/11.03.2014 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Δ’
Θεσσαλονίκης, περί διακοπής εργασιών στις 11/03/2014,
την αριθμ. 504092/2017 έκθεση παραίτησης, με επίδοση,
από ένδικα μέσα από την αριθμ. 2711/2015 απόφαση
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την αριθμ. ΓΠ
12732/2017 βεβαίωση από το πρωτόκολλο του Διοικητικού Εφετείου περί μη άσκησης ένδικου μέσου κατά τις
αριθμ. 286/18.05.2017 απόφασης του Διοικ. Εφ. Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε επί της 81/10.03.2014 αίτησης ακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι
δεν έχει ασκήσει και δεν προτίθεται να ασκήσει ένδικο
μέσο κατά της 286/18.05.2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 ότι παραιτείται από το δικόγραφο και το
δικαίωμα αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή ένδικου μέσου
που έχει ασκηθεί ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου,
πολιτικού ή διοικητικού, καθώς και από αξιώσεις που
έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικαστική απόφαση, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι από 11/03/2014 και
έκτοτε δεν έχει ξαναγίνει σε ΔΥΟ, έναρξη δραστηριότητας ελευθερίου επαγγέλματος, της οδοντιάτρου Βλάχου
Ιωάννας.
24. Την αριθμ. 270/10.03.2017 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Ε’
Θεσσαλονίκης, περί διακοπής εργασιών στις 10/03/2017
και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι έκτοτε δεν
έχει ξαναγίνει σε ΔΟΥ έναρξη δραστηριότητας ελευθερίου επαγγέλματος, την έκθεση παραίτησης από
ένδικα μέσα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αριθμ.
κατ. 2654/23.11.2016, με επίδοση, από το δικόγραφο
της αριθμ. 4295/2015 αγωγής ενώπιον της απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, την από
06/11/2017 εξώδικη δήλωση παραίτησης και από το δικαίωμα, με βάση το οποίο ασκήθηκε η ως άνω αγωγή,
με την αριθμ. 7876Β έκθεση επίδοσης και την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σχετικά με την παραίτηση
του από το δικόγραφο και το δικαίωμα αίτησης αγωγής
προσφυγής ή ένδικου μέσου που έχει ασκήσει ενώπιον
οποιουδήποτε δικαστηρίου, πολιτικού ή διοικητικού,
καθώς και από αξιώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή
θα εκδοθεί δικαστική απόφαση, του ιατρού Βληγουρίδη
Αγγέλου.
25. Την αριθμ. 317/10.03.2014 βεβαίωση της ΔΟΥ Η’
Θεσσαλονίκης, περί διακοπής εργασιών στις 10/03/2014
και την από 14/11/2017 επικαιροποιημένη προσωποποιημένη πληροφόρηση, την αριθμ. ΓΠ 13933/2017 βεβαίωση από το Πρωτόκολλο του Διοικητικού Εφετείου περί μη
άσκησης ένδικου μέσου κατά της αριθμ. 286/18.05.2017
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, η
οποία εκδόθηκε επί της 81/10.03.2014 αίτησης ακύρωσης, την παραίτηση από το δικόγραφο, βάση του
οποίου ασκήθηκαν οι αριθμ. καταθέσει 3345/2014 και
3351/2014 αγωγές, σύμφωνα με την αριθμ. 2711/2015
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απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι παραιτείται
από το δικόγραφο και το δικαίωμα αίτησης, αγωγής,
προσφυγής ή ένδικου μέσου που έχει ασκήσει ενώπιον
οποιουδήποτε δικαστηρίου, πολιτικού ή διοικητικού,
καθώς και από αξιώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα
εκδοθεί δικαστική απόφαση, υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 ότι δεν έχει ασκήσει και δεν προτίθεται
να ασκήσει ένδικο μέσο κατά της 286/18.05.2017 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, του ιατρού
Γιάκου Βασίλειου.
26. Την αριθμ. 977/28.12.2017 βεβαίωση της ΔΟΥ ΣΤ’
Θεσσαλονίκης, περί διακοπής εργασιών στις 28/12/2017,
την αριθμ. ΓΠ 13113/01.11.2017 βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, περί μη άσκησης ενδίκου
μέσου κατά της αριθμ. 286/18.05.2017 απόφασης του
Διοικ. Εφετείου, που εκδόθηκε επί της 81/10.03.2014
αίτησης ακύρωσης, την έκθεση του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατάθεσης παραίτησης της ΓΑΚ 594094/06.11.2017
από ένδικα μέσα, με επίδοση, από την αριθμ. 2711/2015
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το
αντίγραφο δήλωσης παραίτησης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης από το δικόγραφο της
ΑΚ 198/2015 αίτησης ακύρωσης, την υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 σχετικά με την παραίτηση από το δικόγραφο και το δικαίωμα αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή
ένδικου μέσου που έχει ασκήσει ενώπιον οπουδήποτε
δικαστηρίου, πολιτικού ή διοικητικού, καθώς και από αξιώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικαστική
απόφαση, την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι
από 01/11/2017 και έκτοτε δεν έχει ασκηθεί και δεν προτίθεται να ασκήσει ένδικο μέσο κατά της 286/18.05.2017
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, της
ιατρού Δελιοτζάκη Δροσερής.
27. Την αριθμ. 584/28.03.2014, της ΔΟΥ Α’ Θεσσαλονίκης, περί διακοπής εργασιών στις 18/03/2014
και την αριθμ. 996/28.09.2015 βεβαίωση της ΔΟΥ
περί διακοπής εργασιών στις 28/09/2015, την αριθμ.
13113/01.11.2017 βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης περί μη άσκησης ενδίκου μέσου
κατά της αριθμ. 286/18.05.2017 απόφασης (εκδόθηκε
επί της 81/10.03.2014 αίτησης ακύρωσης), την έκθεση πρωτοδικείου Αθηνών κατάθεσης παραίτησης ΓΑΚ
594094/06.11.2017 από ένδικα μέσα με επίδοση, από την
αριθμ. 2711/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αντίγραφο δήλωσης παραίτησης ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 29.09.2017 από
το δικόγραφο της ΑΚ 198/2015 αίτησης ακύρωσης (δικ.
05/10/2017), υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι
έκτοτε από 28/09/2015 δεν έχει ξαναγίνει έναρξη δραστηριότητας ελευθερίου επαγγέλματος σε ΔΟΥ, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή
ένδικου μέσου που έχει ασκηθεί ενώπιον οποιουδήποτε
δικαστηρίου, πολιτικού ή διοικητικού καθώς και από αξιώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικαστική
απόφαση, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι από
01/11/2017 μέχρι σήμερα δεν έχει ασκηθεί και ούτε προ-
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τίθεται να ασκήσει ένδικο μέσο κατά της 286/18.05.2017
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης του
ιατρού Κούσιου Νικόλαου.
28. Την αριθμ. 386/18.03.2014 βεβαίωση της ΔΟΥ
Δ’ Θεσσαλονίκης, περί διακοπής εργασιών από
18/03/2014, την αριθμ. 2654/2016, έκθεση παραίτησης με επίδοση, από τα ένδικα μέσα από το δικόγραφο
της αριθμ. 4295/2015 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, την από 06/11/2017
εξώδικη δήλωση παραίτησης και από το δικαίωμα με
βάση το οποίο ασκήθηκε η ως άνω αγωγή, με έκθεση
επίδοσης 7876Β του δικαστικού, υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 με παραίτηση από το δικόγραφο και το
δικαίωμα αίτησης αγωγής, προσφυγής ή ένδικου μέσου
που έχουν ασκήσει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου,
πολιτικού ή διοικητικού, καθώς και από αξιώσεις για
τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικαστική απόφαση, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι έκτοτε από
18/03/2014 δεν έχει ξαναγίνει έναρξη δραστηριότητας
ελευθερίου επαγγέλματος, της ιατρού Νταβόλι Μαρίας
Χριστίνας.
29. Την αριθμ. 533/15.04.2014 βεβαίωση της ΔΟΥ Δ’
Θεσσαλονίκης, περί διακοπής εργασιών από 15/04/2014,
αντίγραφο δήλωσης παραίτησης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ΓΠ8020/04.10.2017 από το
δικόγραφο της ΑΚ81/2014 αίτησης ακύρωσης, υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986, παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή ένδικου μέσου που έχουν ασκήσει ενώπιον οποιουδήποτε
δικαστηρίου, πολιτικού ή διοικητικού, καθώς και από αξιώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικαστική
απόφαση, υπεύθυνη δήλωση ότι από 01/11/2017 μέχρι
σήμερα δεν έχει ασκήσει και ούτε πρόκειται να ασκήσει
ένδικο μέσο κατά της 286/18.05.2017 απόφασης του
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, υπεύθυνη δήλωση
ότι από 11/03/2014 και έκτοτε δεν έχει ξαναγίνει έναρξη
δραστηριότητας ελευθερίου επαγγέλματος, του ιατρού
Πέτσα Παναγιώτη.
30. Την έκθεση του πρωτοδικείου Αθηνών κατάθεσης
παραίτησης ΓΑΚ 594094/06.11.2017 από ένδικα μέσα, με
επίδοση, από την αριθμ. 2711/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την ΓΠ 12973/27.10.2017
βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης περί
άσκησης ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 286/18.05.2017
απόφασης Διοικητικού Εφετείου του, υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει ασκήσει και δεν προτίθεται
να ασκήσει ένδικο μέσο κατά της 286/18.05.2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, καθόσον αποδέχεται τα κριθέντα από την απόφαση αυτή,
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι έχει προσκομίσει στην αρμόδια ΔΥΟ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
και ότι παραιτείται από το δικόγραφο και το δικαίωμα
αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή ένδικου μέσου που έχει
ασκήσει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, πολιτικού
ή διοικητικού, καθώς και από αξιώσεις για τις οποίες έχει
εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικαστική απόφαση, του ιατρού
Φράγκου Ευστράτιου.
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31. Την έκθεση πρωτοδικείου Αθηνών κατάθεσης παραίτησης ΓΑΚ 577379/2017 από ένδικα μέσα με επίδοση
κατά της αριθμ. 2711/2015 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, την ΓΠ 13672/13.11.2017 βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, περί μη
άσκησης ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 286/18.05.2017
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου του, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 παραίτησης από το δικόγραφο
και το δικαίωμα αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή ένδικου
μέσου που έχει ασκήσει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, πολιτικού ή διοικητικού, καθώς και από αξιώσεις για
τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικαστική απόφαση,
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι από 13/11/2017
μέχρι σήμερα δεν έχει ασκήσει και δεν προτίθεται να
ασκήσει ένδικο μέσο κατά της 286/18.05.2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, υπεύθυνη
δήλωση ότι έχει καταθέσει στην αρμόδια ΔΟΥ έγγραφα
για την διακοπή δραστηριότητας, του ιατρού Χαριστού
Χρυσόστομου.
32. Την αριθμ. 78/19.01.2017 βεβαίωση της ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης, περί διακοπής εργασιών από 31/12/2016, την
έκθεση του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατάθεσης παραίτησης ΓΑΚ 594094/06.11.2017 από ένδικα μέσα με επίδοση,
από την αριθμ. 2711/2015 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, την ΓΠ 12973/27.10.2017 βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, περί μη
άσκησης ένδικου μέσου κατά της αριθμ. 286/18.05.2017
απόφασης Διοικητικού Εφετείου, υπεύθυνη δήλωση ότι
δεν έχει ασκήσει και ούτε προτίθεται να ασκήσει ένδικο
μέσο κατά της 286/18.05.2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, καθόσον αποδέχεται τα
κριθέντα από την απόφαση αυτή, υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 με παραίτηση από το δικόγραφο και το
δικαίωμα αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή ένδικου μέσου
που έχει ασκήσει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου,
πολιτικού ή διοικητικού, καθώς και από αξιώσεις για τις
οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικαστική απόφαση,
αντίγραφο δήλωσης παραίτησης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ΔΠ 629/02.10.2017 από το
Δικόγραφο της ΑΚ198/2015 αίτησης ακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι από 19/01/2017 και
έκτοτε, δεν έχει ξαναγίνει έναρξη δραστηριότητας ελευθερίου επαγγέλματος, της ιατρού Χατζάκη Παπαμιχαήλ
Ελισάβετ.
33. Το γεγονός ότι από τα προαναφερόμενα προσκομισθέντα έγγραφα, προκύπτει ότι οι εν λόγω ιατροί πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 4461/2017
(ΦΕΚ 38/τ.Α’/28.03.2017), αποφασίζουμε:
Α. Την αυτοδίκαιη μετατροπή των οργανικών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικού του κλάδου ΠΕ ιατρώνοδοντιάτρων, στις οποίες μεταφέρθηκαν/μετατάχθηκαν
ιατρικό/οδοντιατρικό προσωπικό του ΕΟΠΥΥ, σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ.
Β. Την ένταξη των παρακάτω ιατρών σε στις προαναφερόμενες θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και την κατάταξη
τους σε βαθμό, ως εξής:
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1. Κατάταξη στο Βαθμό του Διευθυντή:
Α/ Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

01

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

02

ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

03

ΒΛΑΧΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

04

ΒΛΗΓΟΥΡΙΔΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

05

ΓΙΑΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

06

ΔΕΛΙΟΤΖΑΚΗ

ΔΡΟΣΕΡΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

07

ΚΟΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

08

ΝΤΑΒΟΛΙ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΤΖΙΝΟ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

09

ΠΕΤΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

10

ΦΡΑΓΚΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

11
ΧΑΤΖΑΚΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
2. Κατάταξη στο Βαθμό του Επιμελητή Α’:
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΧΑΡΙΣΤΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης ΓΔΟΥ/Υπουργείου Υγείας: 2994/24.05.2018).

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2018
Ο Διοικητής
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