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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Ιουλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση α) εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (ημερήσια ή νυχτερινή) ή εργασία
νυχτερινή εργασίμων ημερών β) υπερωριακής
εργασίας απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η
ώρα για το προσωπικό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), για το Β΄ εξάμηνο του 2019.

2

Ένταξη προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών-Οδοντιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμενες για το σκοπό αυτό,
θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης και κατάταξη
τους στις θέσεις αυτές.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1158
(1)
Έγκριση α) εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (ημερήσια ή νυχτερινή) ή εργασία
νυχτερινή εργασίμων ημερών β) υπερωριακής
εργασίας απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η
ώρα για το προσωπικό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), για το Β΄ εξάμηνο του 2019.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 62/1986 οργανισμός ΕΑΑ (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/86)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το ν. 4310/2014.
3. Το ν. 4386/2016.
4. Το ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης
και Εποπτείας-Δημόσιας Λογιστικής και άλλες διατάξεις
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Το ν. 4354/2015, άρθρο 20.
6. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
με θέμα «Παροχή στοιχείων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές
ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου».

Αρ. Φύλλου 2908

7.Την αριθμ. 10518/20-9-2013 απόφαση ΓΓΕΤ (ΦΕΚ 2416/
τ.Β΄/27-9-2013) σχετικά με καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας του ΕΑΑ.
8. Την αριθμ. 31683/Β2/28-2-2019 (ΑΔΑ: 63ΞΦ4653ΠΣ3ΤΡ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων «Έγκριση προϋπολογισμού του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) οικ. έτους 2019».
9. Την αριθμ. 919/6-3-2019 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΕΑΑ.
10. Τα αριθμ. 1491/23-4-2019 και 1492/23-4-2019 έγγραφα του Διευθυντή του ΓΙ/ΕΑΑ.
11. Το αριθμ. 1549/8-5-2019 έγγραφο του Διευθυντή
του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ.
12. Την αριθμ. 1653/13-5-2019 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού του
ΕΑΑ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το Β΄ εξάμηνο του 2019:
Ι. Στα πλαίσια της 24ωρης λειτουργίας του Γ.Ι. και σύμφωνα με τα παραπάνω (10) σχετικά έγγραφα του Διευθυντή του Γ.Ι., το προσωπικό του Γ.Ι. απαιτείται να εργαστεί
για το Β΄ εξάμηνο του 2019 ως εξής:
• Για την έγκριση νυχτερινών ωρών προς συμπλήρωση
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ΚΑΕ 0263.
Έντεκα (11) μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ΕΤΕ για
1372 ώρες και κόστος 5.011,44 €.
Μία (1) υπάλληλος ΠΕ ΕΤΕ ΙΔΑΧ για 176 ώρες και κόστος 656,48 €.
Ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ
για 32 ώρες και κόστος 93,76 €.
• Για την έγκριση ωρών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες (ημερήσιες και νυχτερινές), ΚΑΕ
0263.
Έντεκα (11) μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ΕΤΕ για
848 ώρες και κόστος 3.858,56 €.
Μία (1) υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ΕΤΕ ΙΔΑΧ για 104
ώρες και κόστος 484,64 €.
Ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ
για 32 ώρες και κόστος 117,12 €.
• Για την έγκριση ημερήσιας απογευματινής εργασίας
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, ΚΑΕ 0261.
Έντεκα (11) μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ΕΤΕ για
1320 ώρες και κόστος 7.830,00 €.
Μία (1) υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ΕΤΕ ΙΔΑΧ για 120
ώρες και κόστος 746,40 €.
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Ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ
για 120 ώρες και κόστος 585,60 €.
Ένας μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΤΕ εργοδηγών
για 120 ώρες και κόστος 676,80 €.
Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού για 120 ώρες και κόστος 625,20 €.
Το αριθμ. 1491/23-4-2019 έγγραφο του Διευθυντή του
Γεωδυναμικού σχετικά με την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης των παραπάνω ωρών, αναφέρει τα εξής:
«Όπως γνωρίζετε, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.),
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), σύμφωνα με το ν. 1349/25-4-1983 και την Υπουργική Απόφαση
10500/30-9-1998, λειτουργεί σε καθεστώς 24/7 επί 365
ημέρες το χρόνο, με αντίστοιχες βάρδιες προσωπικού,
που η λειτουργία τους στηρίζεται στην Υπουργική Απόφαση 10518/20-9-2013. Με τον τρόπο αυτό είναι σε θέση
να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με έγκυρη και
έγκαιρη πληροφόρηση τόσο προς στην Πολιτεία όσο και
στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Με την προαναφερθείσα Απόφαση (10518/20-9-2013),
πραγματοποιείται καθιέρωση εναλλακτικού συστήματος
εργασίας σε 24ωρη βάση κατά εξαίρεση της εφαρμογής
της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας καθόσον αυτό
επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Οι λόγοι της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας του
Γεωδυναμικό Ινστιτούτου περιγράφονται στη συνέχεια
της παρούσης. Συγκεκριμένα:
Από την ίδρυσή του το Γ.Ι. είναι επιφορτισμένο με
την παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση της
ημερήσιας σεισμικής δραστηριότητας του ελληνικού
χώρου. Επί πλέον, από τον Σεπτέμβριο του 2010, το Γ.Ι.
ορίστηκε με τον ν. 3879/21-9-2010, ως Εθνικό Κέντρο
Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι (Ε.Κ.Ε.Π.Τ.), επίσης 24ώρου βάσεως, χωρίς να του διατεθούν επιπλέον
πόροι και προσωπικό. Το γεγονός αυτό, όπως είναι φυσικό, αύξησε κατά πολύ τις υποχρεώσεις του Γ.Ι., η ικανοποίηση των οποίων απαιτεί ενίσχυση της βάρδιας με
υπολογιστική ικανότητα και υποδομή, κυρίως δε με πρόσθετη απασχόληση του υπάρχοντος, ήδη ολιγάριθμου,
προσωπικού. Επιπλέον, η αναβάθμιση του Γ.Ι. ως Κέντρου
Τσουνάμι υπό την αιγίδα της UNESCO, το υποχρεώνει να
απασχολεί και κατά τη διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας
δύο τουλάχιστον άτομα.
Για τη στελέχωση της 24ωρης λειτουργίας του Γ.Ι., απασχολούνται δώδεκα (12) εργαζόμενοι ΠΕ ΕΤΕ και ένας (1)
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Αυτός ο αριθμός υπαλλήλων δεν είναι
πάντα διαθέσιμος αν λάβει κανείς υπόψη του απουσίες
λόγω αδειών κανονικών, εκπαιδευτικών, συνδικαλιστικών, αναρρωτικών, γονικών, μητρότητας, ανατροφής
τέκνου κλπ, καθώς και μειωμένων ωραρίων. Ο μικρός
διαθέσιμος αριθμός υπαλλήλων καθιστά πολύ δύσκολη
την απρόσκοπτη λειτουργία του Γ.Ι., αφού οι περισσότεροι από τους διαθέσιμους επιστήμονες πρέπει να απασχολούνται (εργάζονται) κατά τη διάρκεια του πρωινού
οκταώρου, επειδή:
• Πρέπει να ολοκληρώνεται το γρηγορότερο δυνατόν
η καθημερινή ανάλυση (επεξεργασία και υπολογισμός
της ημερήσιας σεισμικότητας), ώστε να ενημερώνονται
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η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και ο ΟΑΣΠ για την εξέλιξη
της καθημερινής σεισμικότητας
• Πραγματοποιείτα ι ανάλυση και επεξεργασία επιπλέον σεισμολογικών παραμέτρων, όπως οι μηχανισμοί
γένεσης των σεισμών, επεξεργασία δεδομένων επιταχυνσιογράφων, παρακολούθηση ενόργανων δικτύων.
• Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Εθνικού Κέντρου
Προειδοποίησης για Τσουνάμι) πρέπει, σε επικοινωνία
με ανάλογους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, να πραγματοποιείται μια σειρά δραστηριοτήτων τις πρωινές ώρες
(communication tests).
• Το Γ.Ι. είναι ιδρυτικό μέλος της πανευρωπαϊκής υποδομής EPOS-ERIC (European Plate Observing System European Research Infrastructure Consortium) και στα
πλαίσια αυτά έχει γίνει υπεύθυνο (κόμβος EIDA) για τη
συλλογή και διανομή σε σχεδόν πραγματικό χρόνο δεδομένων από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Μαυροβούνιο.
Εάν στα παραπάνω προστεθεί και η περιστασιακή
απουσία των επιστημόνων σε Ελληνικά και διεθνή Συνέδρια, αποστολές για εγκατάσταση, έλεγχο και ρύθμιση
των οργάνων των διαφόρων σεισμολογικών δικτύων, είναι φανερό ότι γίνεται δυσμενέστερη, η σωστή λειτουργία της 24ώρου βάρδιας του Ινστιτούτου αφού ο αριθμός
των υπαλλήλων είναι ούτως ή άλλως ανεπαρκής, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο το βαθμό ετοιμότητας που οφείλει
να έχει το Ινστιτούτο, κυρίως σε περίπτωση μεγάλου η/
και καταστρεπτικού σεισμού.
Τα παραπάνω, καθιστούν προφανή την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού για την κάλυψη
των αναγκών σε καθεστώς 24/7».
ΙΙ. Για το ΙΕΠΒΑ σύμφωνα με το αρ. 1549/8-5-2019 έγγραφο του Διευθυντή του ΙΕΠΒΑ απαιτείται να εργασθεί
το προσωπικό κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το Β΄
εξάμηνο του 2019, ως εξής:
Για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (ημερήσια ή νυχτερινή) ΚΑΕ 0263.
1. Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ΕΤΕ για
60 ώρες και κόστος 336,60€.
2. Δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Μηχανικών για 120 ώρες και κόστος 537,00€.
3. Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ για 60 ώρες και κόστος 234,60€.
Το (11) σχετικό έγγραφο του Διευθυντή του ΙΕΠΒΑ
σχετικά με την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης των
παραπάνω ωρών, αναφέρει τα εξής:
«Οι Μετεωρολογικές Παρατηρήσεις είναι απαραίτητες
για την συνεχή ενημέρωση και συνέχεια του ιστορικού
κλιματικού αρχείου του ΕΑΑ (από το 1863), το οποίο είναι
το αρχαιότερο και πληρέστερο της χώρας αλλά και μια
ευρύτερης περιοχής της ΝΑ ευρώπης όπου τα ιστορικά
κλιματικά στοιχεία σπανίζουν. Οι μετεωρολογικές και
ατμοσφαιρικές παρατηρήσεις πραγματοποιούνται ‘αδιάλειπτα’ στο ΙΕΠΒΑ τα τελευταία 150 χρόνια, αποτελώντας
μοναδική πηγή πληροφορίας για την κλιματική αλλαγή
και την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην περιοχή μας. Ο
ιστορικός σταθμός του ΕΑΑ ανήκει στο Δίκτυο Σταθμών
του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (World
Meteorological Organization, WMO) και πρόσφατα δια-
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κρίθηκε από τον WMO ως ένας από τους πιο αξιόπιστους
ιστορικούς κλιματικούς σταθμούς στον κόσμο.
Οι Μετεωρολογικές Παρατηρήσεις εκτελούνται διεθνώς κατά τις εξής ώρες: 08:00 - 08:20 - 11:20 - 14:00 14:20 καθημερινά. Περιλαμβάνουν παρατήρηση και
καταγραφή μετεωρολογικών φαινομένων και δεδομένων καθώς και αποκωδικοποίηση, επεξεργασία, πιστοποίηση, επαλήθευση και ασφαλή διατήρηση όλων
των Μετεωρολογικών Παραμέτρων και στοιχείων. Τα
στοιχεία αυτά καταγράφονται αδιάκοπτα από τα όργανα
των Σταθμών που έχει εγκαταστήσει το Ινστιτούτο στο
χώρο του ΕΑΑ, η επίβλεψη και συντήρηση των οποίων
αποτελεί επίσης έργο των Παρατηρητών. Ας σημειωθεί
ότι παρόλο που το ΙΕΠΒΑ έχει ξεκινήσει διαδικασία αυτοματοποίησης των παρατηρήσεων η διαδικασία είναι
εξαιρετικά κοστοβόρα και λόγω της οικονομικής κρίσης
η προσπάθεια αυτή έχει ανασχεθεί. Επιπλέον ακόμα και
στην ιδανική περίπτωση της πλήρους αυτοματοποίησης
απαιτείται μεταβατική περίοδος με παράλληλες παρατηρήσεις για ομαλή μετάβαση και σύγκριση των δύο
διαφορετικών χρονοσειρών.
Ως εκ τούτου, προσωπικό του ΙΕΠΒΑ θα πρέπει να
απασχολείται και κατά τις ημερήσιες αργίες - εξαιρέσιμες. Το προσωπικό του Ινστιτούτου αποτελείται από
τον Διευθυντή, 19 ερευνητές, 5 ΕΛΕ και 9 μονίμους και
ΙΔΑΧ υπαλλήλους. Δεδομένου ότι οι παρατηρήσεις δεν
συμπεριλαμβάνονται στα καθήκοντα των ερευνητών
(εκτός αν κάποιος ερευνητής δηλώσει ότι θέλει να μετέχει στις παρατηρήσεις), προς το παρόν έχουν επιλεγεί
και εκπαιδευτεί τέσσερις υπάλληλοι (1ΠΕ4,2ΤΕ4,1ΔΕ3).
Δεδομένου ότι οι παρατηρήσεις του Σαββάτου δυστυχώς καταργήθηκαν για λόγους έλλειψης προσωπικού, η
τυχόν μη εκτέλεση αυτών και κατά τις Κυριακές και λοιπές αργίες, θα δημιουργούσε στην εύρυθμη λειτουργία
των οργάνων και κατ' επέκταση μη αναπληρώσιμο κενό
στο ιστορικό κλιματικό αρχείο που προαναφέραμε.
Σχετικά με την πρόβλεψη εργασίας προς συμπλήρωση
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (ημερήσια Κυριακών
και εξαιρέσιμων ημερών), σας ενημερώνω ότι για το
Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, απαιτούνται για το Β’ εξάμηνο του 2019 περίπου
240 ώρες των οποίων το κόστος ανέρχεται σε 1.108,20
ευρώ».
Σύμφωνα με τα (10) και (11) σχετικά έγγραφα του Διευθυντή του Γ.Ι. και ΙΕΠΒΑ αντίστοιχα, απαιτούνται για
υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι
την 22η ώρα συνολικά 1.800 ώρες, ΚΑΕ 0261: ποσό
10.464,00€ και για α) εργασία καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου ημερήσια ή νυχτερινή κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή νυχτερινή εργασία
εργάσιμων ημερών β) εργασία προς συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (ημερήσια ή νυχτερινή) ή εργασία νυχτερινή
εργασίμων ημερών, 2.804 ώρες στον ΚΑΕ 0263: ποσό
11.330,20€, για το προσωπικό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για το Β΄ εξάμηνο του 2019.
Σε εφαρμογή της αριθμ. 31683/Β2/28-2-2019 (ΑΔΑ:
6Μ3Ν4653ΠΣ-Ζ4Α) απόφασης του Υπουργού Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Έγκριση 1ης τροποποί-
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ησης προϋπολογισμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών (ΕΑΑ) οικ. έτους 2019 και σύμφωνα με την αρ.
1653/13-5-2019 βεβαίωση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού του Ε.Α.Α. έχει προβλεφθεί πίστωση στον ΚΑΕ 0261: 25.159,28€ και στον
ΚΑΕ 0263: 36.102,56€, για το Α΄ και Β΄ εξάμηνο του 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαΐου 2019
Ο Πρόεδρος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΕΙΩΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 15824
(2)
Ένταξη προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών-Οδοντιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε συνιστώμενες για το σκοπό
αυτό, θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και κατάταξη τους στις θέσεις αυτές.
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΄/17-2-2014)
«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’/28-3-2017), «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’/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
7. Την αριθμ. Γ.Π./οικ.16339/18-2-2014 (ΦΕΚ 376/τ.Β΄/
18-2-2014) 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.18936/26-2-2014 (ΦΕΚ 485/τ.Β’/
27-2-2014) 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».
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9. Την αριθμ. 5437/19-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡΕΠ-ΡΓΘ)
(ΦΕΚ 374/τ.Γ’/27-3-2014) απόφαση του Διοικητή της
3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας περί 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.18936/26-2-2014 (ΦΕΚ 485/27-2-2014 τ.Β΄).
10. Την αριθμ. 31777/9-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΥΖ3ΟΡΕΠΝΤΝ) (ΦΕΚ 95/τ.Β’/20-1-2015) 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. 7958/2014 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την
οποία υποχρεώνεται η 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας να αποδέχεται προσωρινά την παρεχόμενη εργασία του οδοντιάτρου Καζαντζή Χαράλαμπου, υπό τους ίδιους όρους
που παρείχε πριν την ένταξη, χωρίς διακοπή ελευθερίου
επαγγέλματος.
12. Την από 28-5-2014 πράξη προσωρινής διαταγής
(αριθμ. 6265/2014 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων) απόφαση Αθηνών με την οποία υποχρεώνεται η 3η Υ.ΠΕ.
Μακεδονίας να αποδέχεται προσωρινά την παρεχόμενη
εργασία των ιατρών Καλαϊτζίδη Γεώργιου, Κουϊμτζίδου
Λιούμποβ, Μπουργανού Βασιλικής και Παράσχου Αθανάσιου, υπό τους ίδιους όρους που παρείχαν πριν την
ένταξη, χωρίς διακοπή ελευθερίου επαγγέλματος.
13. Την με 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.
14. Την με αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.42344/1-6-2017 (ΑΔΑ:
7154465ΦΧΟ-ΓΦΧ) εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας, σχετικά με την «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017
(ΦΕΚ38/τ.Α’).
15. Την με αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.71679/25-9-2017 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’).
16. Την με αριθμ. Α1β/Γ.Π.33161/9-8-2017 (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.
17. Τις εμπρόθεσμες αιτήσεις, των ενδιαφερόμενων
υπαλλήλων κλάδου ΠΕ ιατρών - οδοντιάτρων για ένταξή
τους στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ.
18. Τα από 29-11-2017, και 20-12-2017 πρακτικά θετικής αξιολόγησης του Πενταμελούς Συμβουλίου Αξιολόγησης Ιατρών της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
19. Την αριθμ. 661/4-1-2019 απόφαση ανάθεσης μελέτης αιτήσεων ιατρών με επισυναπτόμενα έγγραφα παραίτησης από τα ένδικα μέσα, στην Νομική Σύμβουλο
της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
20. Την αριθμ. 14291/26-3-2019 γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, σχετικά με
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τα έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν από κάθε ιατρό/
οδοντίατρο, προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις
ένταξης και κατάταξης στον κλάδο Ε.Σ.Υ.
21. Την αριθμ. 08/7-1-2019 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Δ΄
Θεσσαλονίκης, περί διακοπής εργασιών στις 31-12-2018,
την αριθμ. ΓΠ13352/2018/15-11-2018 βεβαίωση του
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ότι δεν έχει ασκηθεί έφεση εναντίον της αριθμ. Α286/18-5-2017 απόφασης (απορριπτικής), που εκδόθηκε επί της αίτησης
ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης με
αριθμ. κατ. ΑΚ81/2014, την δήλωση παραίτησης από
το δικόγραφο και του δικαιώματος από της με αρ. ΓΑΚ
19536/2014 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, την έκθεση κατάθεσης παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων με Γ.Α.Κ.
113422/2018-ΕΑΚ4601/2018, καθώς και από την αριθμ.
15824/3-4-2019 υπεύθυνη δήλωση 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 απόφαση, του ιατρού
Βεργάδη Δημήτριου.
22. Την αριθμ. 470/27-12-2018 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Η΄
Θεσσαλονίκης, περί διακοπής εργασιών στις 27-12-2018,
την αριθμ. ΓΠ10578/2018/17-9-2018 βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ότι δεν έχει ασκηθεί
έφεση εναντίον της αριθμ. Α286/18-5-2017 απόφασης
(απορριπτικής), που εκδόθηκε επί της αίτησης ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης με αριθμ. κατ.
ΑΚ81/2014, την δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο και του δικαιώματος από της με αρ. ΓΑΚ 19536/2014
αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσ/
νίκης, την έκθεση κατάθεσης παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων με Γ.Α.Κ. 26142/2018, την
δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο και του δικαιώματος από τη με αριθμ. ΓΑΚ 27586/17-12-2018 αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης καθώς και την από 27-12-2018
υπεύθυνη δήλωση 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 απόφαση, του οδοντιάτρου Καζαντζή
Χαράλαμπου.
23. Την αριθμ. 1152/19-12-2018 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ.
Φλώρινας, περί διακοπής εργασιών στις 19-12-2018
καθώς και την από 19-12-2018 υπεύθυνη δήλωση του
ν.1599/1986 ότι δεν εκκρεμεί αίτηση του για προσφυγή
ή αγωγή κατά της ΥΠΕ και 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 απόφαση, του ιατρού Καλαϊτζίδη Γεώργιου.
24. Την αριθμ. 1128/6-12-2018 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ.
Φλώρινας, περί διακοπής εργασιών στις 5-12-2018
καθώς και την από 19-12-2018 υπεύθυνη δήλωση του
ν.1599/1986 ότι δεν εκκρεμεί αίτηση της για προσφυγή
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ή αγωγή κατά της ΥΠΕ και 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 απόφαση, της ιατρού Κουϊμτζίδου Λιούμποβ.
25. Την αριθμ. 1128/27-12-2018 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Ε’
Θεσσαλονίκης, περί διακοπής εργασιών στις 27-12-2018,
την αριθμ. ΓΑΚ 110822/2018 έκθεση κατάθεσης παραίτησης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών από το οποίο
πιστοποιείται η από 26-11-2018 παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αγωγής κατόπιν και της παραίτησης από
το δικόγραφο της με αριθμ. ΓΑΚ 93065/2014, την αριθμ.
ΓΠ3224/2018/9-11-2018 βεβαίωση του Διοικητικού
Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία δεν έχει ασκηθεί
έφεση εναντίον της με αριθμ. Α286/18-5-2017 απόφασης
(απορριπτικής) που εκδόθηκε επί αιτήσεως ακύρωσης
στο Διοικ. Εφετείο Θεσ/νίκης με αριθμ. κατ. ΑΚ81/2014,
την δήλωση παραίτησης από δικογράφου και δικαιώματος από της με αριθμ. ΓΑΚ 19536/2014 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,
την δήλωση παραίτησης από του δικογράφου και του
δικαιώματος από την με αριθμ. ΓΑΚ 27586/17-12-2018
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, την αριθμ. ΓΑΚ
110672/2018 έκθεση κατάθεσης παραίτησης από το
Πρωτοδικείο Αθηνών από το οποίο πιστοποιείται η από
26-11-2018 παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων κατά της με αριθμ. 2711/2015 καθώς και την
από 27-12-2018 υπεύθυνη δήλωση 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 απόφαση, της ιατρού
Κρυστάλλη Αθανασίας.
26. Την αριθμ. 2317/14-12-2018 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ.
Γιαννιτσών, περί διακοπής εργασιών στις 14-12-2018,
την αριθμ. ΓΠ14394/2018/4-12-2018 βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ότι δεν έχει ασκηθεί
έφεση εναντίον της με αριθμ. Α325/30-5-2017 απόφασης
(απορριπτική) που εκδόθηκε επί της αίτησης ακύρωσης
στο Διοικ. Εφετείο Θεσ/νίκης, την δήλωση παραίτησης
από το δικόγραφο και το δικαίωμα της από με αριθμ.
ΓΑΚ 19536/2014 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, την αριθμ. ΓΑΚ 110672/2018
έκθεση κατάθεσης παραίτησης από το Πρωτοδικείο
Αθηνών σχετικά με την από 26-11-2018 παραίτηση από
το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων κατά της απορριπτικής 2711/2015 απόφασης καθώς και την αριθμ.
15717/3-4-2019 υπεύθυνη δήλωση 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 απόφαση, της ιατρού
Κωτούλα Αικατερίνης.
27. Την αριθμ. 1384/20-12-2018 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ.
Καστοριάς, περί διακοπής εργασιών στις 19-12-2018, την
έκθεση κατάθεσης παραίτησης του ΓΑΚ 110822/2018, το
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αριθμ. 14953/2018 πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών
ότι δεν ασκήθηκε μέχρι 26-11-2018 κανένα ένδικο μέσο
κατά του ΕΟΠΥΥ και της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν έχει ουδεμία αξίωση κατά της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και παραιτείται από
κάθε αξίωση που προκύπτει από τα άρθρα 16 και 17
του ν.4238/2014 καθώς και την αριθμ. 14970/29-3-2019
υπεύθυνη δήλωση 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 απόφαση, της ιατρού Μπουργανού
Βασιλικής.
28. Την αριθμ. 946/21-12-2018 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ΣΤ’
Θεσσαλονίκης, περί διακοπής εργασιών στις 21-12-2018,
την αριθμ. ΓΠ13974/2018/27-11-2018 βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ότι δεν έχει ασκηθεί
έφεση εναντίον της με αριθμ. Α286/18-5-2017 απόφασης
(απορριπτικής) που εκδόθηκε επί της αίτησης ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης με αριθμ. κατ.
ΑΚ81/2014 καθώς και την από 28-12-2018 υπεύθυνη
δήλωση ου 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 απόφαση, του ιατρού Παπαδόπουλου Παναγιώτη.
29. Την αριθμ. 780/19-12-2018 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ.
Δ’ Θεσσαλονίκης, περί διακοπής εργασιών στις 19-122018, την αριθμ. ΓΠ13240/2018/13-11-2018 βεβαίωση
του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ότι δεν έχει
ασκηθεί έφεση εναντίον της με αριθμ. Α86/18-5-2017
απόφασης (απορριπτικής) που εκδόθηκε επί αίτησης
ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσ/νικης με αριθμ.
κατ. ΑΚ81/2014, την δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο και του δικαιώματος από την με αριθμ. ΓΑΚ
19536/2014 αγωγής, την αριθμ. ΓΑΚ 110672/2018 έκθεση
κατάθεσης παραίτησης από το Πρωτοδικείο Αθηνών
με την οποία πιστοποιείται η από 26-11-2018 παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων κατά της
απορριπτικής με αριθμ. 2711/2015 απόφασης, καθώς
και την αριθμ. 15154/1-4-2019 υπεύθυνη δήλωση 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 απόφαση,
του ιατρού Πάπιστα Παντελή.
30. Την αριθμ. 1375/19-12-2018 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ.
Καστοριάς, περί διακοπής εργασιών στις 19-12-2018,
το αριθμ. 14953/2018 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου
Αθηνών από το οποίο πιστοποιείται ότι δεν ασκήθηκε ένδικο μέσο κατά της 2724/2015 απορριπτικής απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την βεβαίωση
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ότι δεν ασκήθηκε μέχρι 26-11-2018 κανένα ένδικο μέσο κατά του
ΕΟΠΥΥ και της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει ουδεμία αξίωση κατά της
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3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από οιαδήποτε τέτοια αξίωση από και λόγω των
άρθρων 16 και 17 του ν.4238/2014 καθώς και την αριθμ.
14972/29-3-2019 υπεύθυνη δήλωση 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 απόφαση, του ιατρού Παράσχου Αθανάσιου.
31. Την αριθμ. 2316/14-12-2018 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ.
Γιαννιτσών, περί διακοπής εργασιών στις 14-12-2018,
την αριθμ. ΓΠ14395/2018/6-12-2018 βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ότι δεν έχει ασκηθεί
έφεση εναντίον της με αριθμ. Α325/30-5-2017 απόφασης
(απορριπτικής) που εκδόθηκε επί της αίτησης ακύρωσης
στο Διοικ. Εφετείο Θεσ/νικης, την δήλωση παραίτησης
από το δικόγραφο και το δικαίωμα της με αριθμ. ΓΑΚ
19536/2014 αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, την με αριθμ. ΓΑΚ 110672/2018
έκθεση κατάθεσης παραίτησης από το Πρωτοδικείο
Αθηνών από το οποίο πιστοποιείται η από 26-11-2018
παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων
κατά της απορριπτικής με αριθμ. 2711/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς
και την αριθμ. 15716/3-4-2019 υπεύθυνη δήλωση 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 απόφαση,
της ιατρού Πετράκη Ελένης.
32. Την αριθμ. 1094/18-12-2018 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Ε’
Θεσσαλονίκης, περί διακοπής εργασιών στις 17/12/2018,
την αριθμ. ΓΠ13357/2018/15-11-2018 βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ότι δεν έχει ασκηθεί
έφεση εναντίον της με αριθμ. Α286/18-5-2017 απόφασης
(απορριπτικής) που εκδόθηκε επί αιτήσεως ακύρωσης
στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης με αριθμ. κατ.
ΑΚ81/2014, την δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο
και το δικαίωμα της με αριθμ. ΓΑΚ 19536/2014 αγωγής
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,
την αριθμ. ΓΑΚ 110672/2018 έκθεση κατάθεσης παραίτησης από το Πρωτοδικείο Αθηνών από το οποίο πιστοποιείται η από 26-11-2018 παραίτηση από το δικαίωμα
άσκησης ένδικων μέσων κατά της με αριθμ. 2711/2015
απορριπτικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καθώς και την αριθμ. 15823/3-4-2019 υπεύθυνη δήλωση 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 απόφαση, του ιατρού Σιδηρόπουλου Ευστάθιου.
33. Την αριθμ. 819/31-12-2018 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Δ’
Θεσσαλονίκης, περί διακοπής εργασιών στις 31-12-2018,
την αριθμ. ΓΠ13930/2018/27-11-2018 βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ότι δεν έχει ασκηθεί
έφεση εναντίον της με αριθμ. Α286/18-5-2017 απόφα-
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σης (απορριπτικής) που εκδόθηκε επί της αίτησης ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης με αριθμ.
ΑΚ81/2014, την δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο
και το δικαίωμα της με αριθμ. ΓΑΚ 19535/2014 αγωγής
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης,
την αριθμ. ΓΑΚ 113422/2018 έκθεση κατάθεσης παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων, την
δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα
της με αριθμ. ΓΑΚ 27586/17-12-2018 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης καθώς και την από 28-12-2018 υπεύθυνη
δήλωση 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 απόφαση, της ιατρού Τζιφοπούλου Παναγιώτας.
34. Την αριθμ. 1088/13-12-2018 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Ε’
Θεσσαλονίκης, περί διακοπής εργασιών στις 13-12-2018,
την αριθμ. ΓΠ13575/2018/16-11-2018 βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ότι δεν θα ασκηθεί
έφεση εναντίον της με αριθμ. Α286/18-5-2017 απόφασης (απορριπτικής) που εκδόθηκε επί της αίτησης ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης με αριθμ.
ΑΚ81/2014, την δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο
και το δικαίωμα της με αριθμ. ΓΑΚ 19536/2014 αγωγής
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
καθώς και την αριθμ.14969/29-3-2019 υπεύθυνη δήλωση 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 απόφαση, της ιατρού Τσακλακίδου Χρυσής
35. Την αριθμ. 799/21-12-2018 βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Δ’
Θεσσαλονίκης, περί διακοπής εργασιών στις 21-12-2018,
την αριθμ. ΓΠ13927/2018/27-11-2018 βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ότι δεν έχει ασκηθεί
έφεση εναντίον της με αριθμ. Α286/18-5-2017 απόφασης
(απορριπτικής που εκδόθηκε επί αίτησης ακύρωσης στο
Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης με αριθμ. ΑΚ81/2014,
την δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο και το δικαίωμα από την με αριθμ. ΓΑΚ 27586/17-12-2018 αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης καθώς και την από 28-12-2018
υπεύθυνη δήλωση 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 απόφαση, της οδοντιάτρου Τσινάρη
Μαρίας.
36. 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’/28-3-2017), αποφασίζουμε:
Την ένταξη των παρακάτω ιατρών σε συνιστώμενες
για το σκοπό αυτό 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

ΒΕΡΓΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

02

ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

03

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

04

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΑΝΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

05

ΚΩΤΟΥΛΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

06

ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

07

ΠΑΠΙΣΤΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

08

ΠΑΡΑΣΧΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

09

ΠΕΤΡΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

10

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

11

ΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

12

ΤΣΑΚΛΑΚΙΔΟΥ

ΧΡΥΣΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

13

ΤΣΙΝΑΡΗ

ΜΑΡΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

2. Κατάταξη στο Βαθμό του Επιμελητή Α’
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

01

ΚΟΥΪΜΤΖΙΔΟΥ

ΛΙΟΥΜΠΟΒ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

02

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΩΡΛ

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 3464/23-5-2019).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 3 Απριλίου 2019
Ο Διοικητής
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02029081207190008*

