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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 3486 (1)
Αναγνώριση της Χειρουργικής Κλινικής της Νοσηλευ−

τικής Σχολής του ΕΚΠΑ που έχει εγκατασταθεί στο 
ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ως κατάλληλη για την 
ειδίκευση των ιατρών στην ειδικότητα της Γενικής 
Χειρουργικής 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3366/55 «Περί ειδικοτήτων» 

(ΦΕΚ Α΄ 258),
β. του άρθρου 3 του Ν. 1278/82 «Για σύσταση Κεντρικού 

Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 105), όπως επαναφέρθηκαν 
σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2194/94 
«Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 34),

γ. του άρθρου 31 του Ν. 1397/83 «Εθνικό σύστημα Υγεί−
ας» (ΦΕΚ Α΄ 143) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ορ−
γάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το 
φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165),

δ. του άρθρου 49 του Ν. 3370705 «Οργάνωση και λει−
τουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 
50 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα 
υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31),

ε. του Π.Δ. 95/00 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 76),
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στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και 
το γεγονός, ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3402/3−7−2013 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα» (ΦΕΚ 
1642 Β΄) όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. οικ. 
6161/30−10−2013 (ΦΕΚ 2761 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού και ισχύει σήμερα.

3. Το με αρ. πρωτ. 11691/24−4−2013 έγγραφο της 1ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

4. Την υπ’ αριθμ. 5418/6−11−2013 απόφαση της Εκτελε−
στικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω (4) απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ με την 
οποία αναγνωρίζεται η καταλληλότητα της Χειρουργι−
κής Κλινικής της Νοσηλευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ που 
έχει εγκατασταθεί στο ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ για 
ειδίκευση ιατρών στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουρ−
γικής για τέσσερα (4) έτη με προοπτική επανεξέτασης 
μετά από τρία (3) έτη της δυνατότητας χορήγησης κα−
ταλληλότητας για πλήρη χρόνο ειδίκευσης επί τη βάσει 
του έως τότε παραχθέντος κλινικού έργου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ   

F  
 Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 3481 (2)
Αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών στην ειδικότητα καρ−

διολογίας από την Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν. 
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» Χίου .

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3366/55 «Περί ειδικοτήτων» 

(ΦΕΚ Α΄ 258),
β. του άρθρου 3 του Ν. 1278/82 «Για σύσταση Κεντρικού 

Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α105), όπως επαναφέρθηκαν 
σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2194/94 
«Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 34),

γ. του άρθρου 31 του Ν. 1397/83 «Εθνικό σύστημα Υγεί−
ας» (ΦΕΚ Α΄ 143) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ορ−
γάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το 
φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165),

δ. του άρθρου 49 του Ν. 3370/05 «Οργάνωση και λει−
τουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 
50 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα 
υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31),

ε. του Π.Δ. 95/00 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α΄ 76),

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 

με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και 
το γεγονός, ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3402/3−7−2013 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδι−
οτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα» (ΦΕΚ 
1642 Β΄) όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. οικ. 
6161/30−10−2013 (ΦΕΚ 2761 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού και ισχύει σήμερα.

3. Το με αρ. πρωτ. 24049/20784/15−10−2013 έγγραφο 
της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

4. Την υπ’ αριθμ. 8309//19−12−2013 απόφαση της Εκτε−
λεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω (4) απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. με την 
οποία εγκρίνεται η αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών 
στην ειδικότητα της Καρδιολογίας από την Καρδιολο−
γική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 
κατά ένα (1) έτος (ήτοι συνολικός χρόνος ειδίκευσης: 
δύο − 2 − έτη), καθώς θεωρείται ότι η ως άνω Κλινική 
πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ   

F  
   Αριθμ. 3740/122 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, κατά 

το έτος 2014 για το προσωπικό της ομάδας έρ−
γου (O.E.) και Επιτροπής Παρακολούθησης και Πα−
ραλαβής (Ε.Π.Π.Ε.) του προγράμματος «INNOVOIL− 
Implementation of an innovative protocol for the 
valorization of extravirgin olive oil» στο πλαίσιο των 
συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμά−
των εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα−Ιταλία 2007−2013. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87 Α΄) «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολό−
γιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά−
ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιο−
νομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκαν 
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του 
Ν. 4071/2012.

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.2/78400/0022/14−11−2011, Εγκύ−
κλιο του Υπ. Οικονομικών περί παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του 
Ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

4. Tου φακέλου του, σε εξέλιξη, συγχρηματοδοτούμε−
νου έργου «INNOVOIL − Implementation of an innovative 
protocol for the valorization of extravirgin olive oil» που 
εντάσσεται στο πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελ−
λάδα − Ιταλία 2007 − 2013.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1369

5. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
που αποτελούν την ομάδα έργου, για να αντιμετωπίσουν 
τις αυξημένες υποχρεώσεις τους (σύνταξη μετάφρα−
ση κειμένων, οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση 
συμβάσεων, σύνταξη αναφορών προόδου, εν γένει συ−
ντονισμό και οργάνωση των δραστηριοτήτων του προ−
γράμματος κτλ.) όσον αφορά την υλοποίηση του έργου 
«INNOVOIL − lmplementation of an innovative protocol for 
the valorization of extravirgin olive oil» που εντάσσεται 
στο πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα−Ιταλία 
2007−2013, εργάζονται και πέραν του κανονικού ωραρί−
ου καθώς και εξαιρέσιμες και αργίες. 6. Την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 3055/92/11−01−2013 και Αρ. πρωτ.: 117709/3489 απο−
φάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας περί 
σύστασης Ομάδας Έργου (O.E.) και Επιτροπής Παρα−
κολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.Ε.) για την παρακο−
λούθηση και υλοποίηση του Προγράμματος με τίτλο 
«INNOVOIL − lmplementation of an innovative protocol for 
the valorisation of extravirgin olive oil» στο πλαίσιο των 
συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα − Ιταλία 2007−2013.

7. Την ανάγκη κάλυψης των παραπάνω έκτακτων υπη−
ρεσιακών αναγκών λόγω αποχωρήσεων και μετατάξεων 
και κατά συνέπεια έλλειψης προσωπικού. Το γεγονός ότι 
το ύψος της δαπάνης θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις 
της κατηγορίας δαπανών «STAFF − ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» του έρ−
γου «INNOVOIL − lmplementation of an innovative protocol 
for the valorization of extravirgin olive oil» που εντάσσεται 
στο πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα − Ιταλία 
2007−2013, το ποσό των 10.150 Ευρώ για την κατηγορία 
«Προσωπικό» προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 
έργου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, 
εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας για την εκτέλεση του σε εξέλιξη έργου: 
«INNOVOIL − Implementation of an innovative protocol for 
the valorization of extravirgin olive oil» που εντάσσεται 
στο πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα − Ιταλία 
2007−2013 όπως παρακάτω:

α/α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ (ΩΡΕΣ)

1 Π.Ε.
Θεσπρωτίας 3 240

ΣΥΝΟΛΟ 3 (συνολικά για τους 
τρεις υπαλλήλους)

Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα γί−
νει με νεότερες αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της και 
μέχρι 31−12−2014. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηγουμενίτσα, 14 Ιανουαρίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   

 Αριθμ. 43876(899)+32901(673) (4)
Μεταφορά θέσης και δικηγόρου με σχέση έμμισθης 

εντολής, από την καταργούμενη Ν.Α. Θεσσαλονίκης 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 255 παρ. 4 του Ν. 3852/2010. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 255 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 και άρθρου 283 
παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το άρθρο 35 του υπ’ αριθμ. 133/2010 ΠΔ «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

4. Τηνυπ’ αριθμ.1064/07−01−2013 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κε−
ντρικής Μακεδονίας».

5. Την υπ’ αριθμ. 02/03−01−2011 απόφαση του Περιφερει−
άρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία διαπιστώθηκε 
η αυτοδίκαιη μεταφορά θέσεων και δικηγόρων με σχέ−
ση έμμισθης εντολής από καταργούμενες Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 παρ. 4 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 97/Β/1−2−2011).

6. Την υπ’ αριθμ. 5485/2012 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

7. Τα υπ’ αριθμ. 38592/29−02−12 και υπ’ αριθμ. 45136/ 
2012/17−1−2013 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
σύμφωνα με τα οποία η Δαναδιάδου Ευδοξία πρέπει 
να υπαχθεί για λόγους χρηστής διοίκησης στις δια−
τάξεις της παρ. 4 του άρθρου 255 του Ν. 3852/10 και η 
διαδικασία μεταφοράς της εν λόγω δεν απαιτεί έκδοση 
απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αφού 
δεν πρόκειται για πραγματοποίηση νέας πρόσληψης.

8. Το υπ’ αριθμ. 15340/26−3−2012 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ 
περί αποδοχής της υπ’ αριθμ. 89/2012 γνωμοδότησης 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

9. Την υπ’ αριθμ. 485/1/04−01−2011 αίτηση της Δανα−
διάδου Ευδοξίας.

10. Το γεγονός ότι υπάρχει κενή θέση δικηγόρου με 
πάγια έμμισθη εντολή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μα−
κεδονίας.

11. Την υπ’ αριθμ. 1843831246/19−6−2013 βεβαίωση εγ−
γραφής της εν λόγω στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου, διαπιστώνουμε:

Την αυτοδίκαιη μεταφορά από 1/1/2011 της δικηγόρου, 
Δαναδιάδου Ευδοξίας δικηγόρου με σχέση έμμισθης 
εντολή, από την καταργούμενη Ν.Α. Θεσσαλονίκης στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε θέση προσωπικού 
ειδικών θέσεων δικηγόρου με έμμισθη εντολή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ: 9191/17−12−2013).

 Θεσσαλονίκη, 19 Μαρτίου 2013

Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ   
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)

Στο ΦΕΚ 3318/Β΄/27.12.2013 που δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 8/2013 Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 91 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει, 
σχετικά με την διαδικασία της κινητικότητας του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί 
σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει, διορθώνεται το εσφαλμένο (στη 
σελ. 46540):

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ −
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

4 1104
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 5

Στο ορθό:

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ −
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

4 1104
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5

(Από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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