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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α2γ/Γ.Π.οικ. 26519 (1)
  Αντικατάσταση της αριθμ. A2γ/Γ.Π οικ. 112324/24−12−2014 

Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. 
18757/31−1−2011 υπουργικής απόφασης “Τρόπος, δι−
αδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης 
αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερει−
ακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 311 Β)”» (ΦΕΚ 3687 Β). 

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 38 του Ν. 1366/1983 «Τροποποιήσεις 

διατάξεων του Ποινικού Κώδικα των Δικηγόρων, ρύθ−
μισης θεμάτων της Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 81/τ.Α΄).

β) των παρ. 3, 4, 5 του άρθρου 4 του Ν. 1579/1985 
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 217/τ.Α)΄.

γ) της παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 1759/1988 «Ασφα−

λιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων βελτίωσης της 
κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 50/τ.Α΄). 

δ) της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2646/1998 «Ανά−
πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/τ.Α΄)

ε) της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη 
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
οργάνωσης των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για 
το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄).

στ) του άρθρου 34 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 81/τ.Α΄).

ζ) του άρθρου 22 του Ν. 3409/2005 «Καταδύσεις ανα−
ψυχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 273/τ.Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει 

η) της παρ. Δ του άρθρου 23 του Ν. 3730/2008 «Προ−
στασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα 
ποτά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 262/τ.Α΄)

θ) της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 3984/2011 «Δωρεά 
και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
150/τ.Α΄)

ι) του κεφ. δεύτερου του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτι−
κές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό−
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (ΦΕΚ 226/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ια)των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του Ν. 4025/2011 
«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ−
ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 228/τ.Α΄).

ιβ) της παρ. Β3 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4163/2013 
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τρο−
ποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νο−
μοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε−
τικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 
των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών 
του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την 
επωνυμία «KΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και 
άλλες διατάξεις (Α΄ 32)» (ΦΕΚ 155 Α΄).

ιγ) του άρθρου 22 του Ν. 4208/2013 « Ρυθμίσεις Υπουρ−
γείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 252/τ.Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 
3 του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας 
(Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 38/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

ιε) του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου−
στεύσεις−Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώ−
πων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα−Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμί−
σεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄)

ιστ) του Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μεταναστευτικής και 
Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80/τ.Α΄)

ιζ) των άρθρων 8, 9 και 118 του Ν. 4316/2014 «Ιδρυση 
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φρο−
ντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 270/τ.Α΄).

ιη) του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της αν−
θρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 29/τ.Α΄).

ιθ) του άρθρου 1 του Ν.Δ. 67/1968 «Περί λήψεως μέ−
τρων διά την κάλυψιν των υγειονομικών αναγκών της 
υπαίθρου» (ΦΕΚ 303 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

κ) του Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 73/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

κα) του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/τ.Α΄).

2. Την αριθμ. Υ10γ/οικ. 62940/26−5−2006 Υπουργική Από−
φαση «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ10γ/οικ.126893/2002 
(ΦΕΚ 1628/τ.Β΄) απόφασης με θέμα:« Καθορισμός κριτη−
ρίων διορισμού αγροτικών γιατρών σε Κέντρα Υγείας 
και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 703/τ.Β΄).

3. Την αριθμ. Υ10γ/οικ. 64899/30−5−2006 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Εφαρμογή απαιτήσεων για τη διάθεση 
ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικών σε πλοία)» (ΦΕΚ 
785/τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

4. Την αριθμ. Υ10γ/οικ. 64905/30−5−2006 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Θέσεις σε Κέντρα Υγείας και Περιφε−
ρειακά Ιατρεία νησιωτικών και παράκτιων περιοχών για 
ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που διατίθενται σε πλοία» 
(ΦΕΚ 797/τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5. Την αριθμ. Υ3α/ΓΠ/89907/11−5−2007 Υπουργική Από−
φαση «Σύσταση Ειδικών Περιφερειακών Iατρείων (Ε.Π.Ι.) 
σε Κρατικούς Αερολιμένες της Χώρας» (ΦΕΚ 819/τ.Β΄)

6. Την αριθμ. Υ10γ/οικ.135825/9−12−2011 υπουργική από−
φαση «Τρόπος διαδικασία και οργάνωση της μηνιαίας 
υποχρεωτικής εκπαιδευτικής πρακτικής εξάσκησης των 
ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου» (ΦΕΚ 3138/τ.Β΄)

7. Την αριθμ. Υ10γ/Γ.Π 20683/17−10−2014 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. Υ10γ/οικ. 
64899/30−5−2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
785/τ.Β΄) και της αριθμ. Υ10γ/οικ. 64905/30−5−2006, όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ10γ/οικ. 46441/12−4−2007 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 642 Β)» (ΦΕΚ 3048 Β)

8. Την αριθμ. A2γ/Γ.Π οικ. 112324/24−12−2014 υπουργι−
κή απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 18757/31−1−2011 
Υπουργικής Απόφασης “Τρόπος, διαδικασία και καθο−
ρισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε 
Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία”» ( ΦΕΚ 311 Β)» 
(ΦΕΚ 3687/τ.Β΄)

9. Την αριθμ. Γ3α /οικ.3579 / 14−1−2015 Υπουργική Από−
φαση «Επιστημονική , νοσηλευτική και εκπαιδευτική δια−
σύνδεση όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών 
Π.Φ.Υ, που αποτελούν το Π.Ε.ΔΥ, με τα Νοσοκομεία της 
Δ.Υ.Πε στην οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν 
Νοσοκομεία Αναφοράς» (ΦΕΚ 93/τ.Β΄).

10. Την αριθμ. Υ104/2−3−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα 
Ξανθό του Γεωργίου» (ΦΕΚ 309/τ.Β΄).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τον παρακάτω καθορισμό της διαδικασίας τοπο−
θέτησης ιατρών στις κενές θέσεις των Γενικών Νοσο−
κομείων−Κέντρων Υγείας, των Π.Ε.Δ.Υ− Κέντρων Υγείας, 
των Π.Ε.Δ.Υ−Περιφερειακών Ιατρείων, των Π.Ε.Δ.Υ− Ειδι−
κών Περιφερειακών Ιατρείων, των Π.Ε.Δ.Υ−Πολυδύναμων 
Περιφερειακών για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής 
υπηρεσίας υπαίθρου, για την υπηρεσία υπαίθρου των 
ιατρών επί θητεία (μη υπόχρεοι), καθώς και για την 
κάλυψη των ιατρείων από ιατρούς ειδικότητας Γενικής 
Ιατρικής. 

1. Στην παράγραφο 1 α του άρθρου 8 του Ν. 4316/2014 
(ΦΕΚ 270/τ.Α΄) ορίζονται τα παρακάτω:

α. Οι θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου προκηρύσ−
σονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των 
ιατρών που υπηρετούν σε αυτές. Μετά τα οριστικά 
αποτελέσματα της προκήρυξης για τις θέσεις που δεν 
καλύπτονται και είναι σε νησιωτικές περιοχές ή άγονες 
και προβληματικές σύμφωνα με το Π.Δ 131/1987 ( ΦΕΚ 73 
Α), καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερει−
ακά Ιατρεία, ανακοινώνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

β. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τηρείται η ίδια 
διαδικασία διενέργειας, έκδοσης των αποτελεσμάτων 
και τοποθέτησης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με αυτήν 
της προκήρυξης.

γ. Η προκήρυξη και η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρ−
τώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.
moh.gov.gr). 

2. Η θητεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262/τ.Α΄) ορίζεται ως δωδεκά−
μηνη και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄) η υποχρεωτική εκπαιδευτική 
πρακτική εξάσκηση των υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου 
ιατρών έχει διάρκεια ενός (1) μήνα και πραγματοποιείται 
στο Νοσοκομείο Αναφοράς και μόνον τον πρώτο μήνα 
της δωδεκάμηνης υπηρεσίας τους σύμφωνα με την αριθμ. 
Υ10γ/οικ.135825/9−12−2011 Υπουργική απόφαση «Τρόπος 
διαδικασία και οργάνωση της μηνιαίας υποχρεωτικής 
εκπαιδευτικής πρακτικής εξάσκησης των ιατρών υπό−
χρεων υπηρεσίας υπαίθρου» (ΦΕΚ 3138/τ.Β΄) 

Β. Για όλες τις παρακάτω κατηγορίες συμμετεχόντων 
ιατρών:

α. ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου 
β. ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου επί θητεία και
γ. ιατροί ειδικότητας Γενικής Ιατρικής 
ισχύουν τα ακόλουθα: 
1. Ιατροί κοινοτικοί υπήκοοι, ή μέλη οικογένειας ΄Ελ−

ληνα υπηκόου, ή υπήκοοι κράτους− μέλους Ε.Ε, ή κάτο−
χοι βεβαίωσης εγγραφής ευρωπαίου πολίτη, ή δελτίου 
ταυτότητος ομογενούς, ή άδειας διαμονής ομογενούς 
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(άρθρο 81 του Ν. 4251/2014 ΦΕΚ 80/τ.Α΄), ή δελτίου μό−
νιμης διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών(άρθρα 83 και 
85 του Ν. 4251/2014) , ή προσωποπαγούς άδειας δια−
μονής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 84 και 85 του 
Ν. 4251/2014), ή άδειας παραμονής επί μακρόν διαμέ−
νοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 88 και 97 του 
Ν. 4251/2014), ή άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς (άρθρο 
108 του Ν. 4251/2014), ή μπλε κάρτας της Ε.Ε. (άρθρο 114 
του Ν. 4251/2014), που κατέχουν βασικό τίτλο ιατρικής ή 
τίτλο ειδικότητας που τον απέκτησαν σε κράτος−μέλος 
ή στην αλλοδαπή, αναγνωρισμένο στη χώρα μας, διο−
ρίζονται σε κενές και κενούμενες θέσεις των Γενικών 
Νοσοκομείων− Κέντρων Υγείας, των Π.Ε.Δ.Υ−Κέντρων 
Υγείας, των Π.Ε.ΔΥ− Περιφερειακών Ιατρείων, των Π.Ε.Δ.Υ 
Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, των Π.Ε.Δ.Υ− Ει−
δικών Περιφερειακών Ιατρείων. 

Για τις παραπάνω κατηγορίες των υπηκόων, πλην των 
Ελλήνων απαραίτητη προϋπόθεση διορισμού τους είναι 
η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και ιατρικής 
ορολογίας η οποία βεβαιώνεται από το Κ.Ε.Σ.Υ. 

Η βεβαίωση της ελληνικής γλώσσας και ιατρικής ορο−
λογίας δεν απαιτείται για ιατρούς που εμπίπτουν στις 
παρακάτω περιπτώσεις: 

α) είναι απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων 
β) έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα
γ) έχουν πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης τουλά−

χιστον έξι (6) μηνών βεβαιούμενο από το κατά νόμο 
αρμόδιο όργανο ελληνικού νοσοκομείου όπου είχαν 
τοποθετηθεί με απόφαση ως υπεράριθμοι αλλοδαποί 
για ειδίκευση και τέλος 

δ) έχουν πράξη αναγνώρισης του πτυχίου τους από 
ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

Eπιπλέον αλλοδαποί που απέκτησαν την ελληνική 
ιθαγένεια με πολιτογράφηση μπορούν να διοριστούν 
μόλις ολοκληρωθεί η πολιτογράφησή τους μετά την 
ορκωμοσία τους. 

2. Κάθε ενδιαφερόμενος ιατρός έχει δικαίωμα υπο−
βολής μιας και μόνον έντυπης αίτησης στην οποία δη−
λώνει από μία μέχρι και πέντε προτιμήσεις. Οι θέσεις 
επιλογής καθορίζονται στην αίτηση με τον κωδικό των 
Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας των Π.Ε.Δ.Υ−
Κέντρων Υγείας, των Π.Ε.ΔΥ − Περιφερειακών Ιατρείων, 
των Π.Ε.Δ.Υ Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, των 
Π.Ε.Δ.Υ. − Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων, όπως αυτοί 
αναγράφονται στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση εν−
διαφέροντος. Η αίτηση συνοδεύεται με όλα τα απαιτού−
μενα δικαιολογητικά σε απλή φωτοτυπία όπως ορίζει 
η προκήρυξη ή η πρόσκληση ενδιαφέροντος και υπέχει 
θέση υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου, ως προς 
την ακρίβεια αυτών. Η κατάθεση ανακριβών ή ανεπαρ−
κών στοιχείων επιφέρουν την απόρριψη της αίτησης. 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση την ευθύνη για κατάθεση 
ελλιπών δικαιολογητικών φέρει ο ενδιαφερόμενος. Για 
το λόγο αυτό δεν έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης 
σε οφειλόμενα στον ίδιο λάθη. 

3. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί: 
α. στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας ή
β. να αποσταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή 
γ. μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier). Ως ημε−

ρομηνία αποστολής λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία 
κατάθεσης του σχετικού φακέλου στα ΕΛΤΑ ή στην 
εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier). 

4. Απαραίτητη για τους άρρενες ιατρούς είναι η εκ−
πλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων τους ή η 
νόμιμη αναβολή από το στρατό τουλάχιστον για χρο−
νικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης 
υποβολής αιτήσεων στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση 
ενδιαφέροντος, ή η νόμιμη απαλλαγή τους.

5. Ιατροί (υπόχρεοι και επί θητεία) που:
α. μετά το πέρας δέκα ημερών από την ημερομηνία 

ανάρτησης των αποφάσεων διορισμού τους στη Διαύ−
γεια του Υπουργείου Υγείας με υπεύθυνη δήλωση που 
θα καταθέσουν στην υπηρεσία μας δεν αποδεχθούν το 
διορισμό τους ή 

β. ενώ υπηρετούν παραιτηθούν πριν τη συμπλήρωση 
της δωδεκάμηνης υπηρεσίας υπαίθρου (υποχρεωτικής 
ή μη),εκτός από την περίπτωση έναρξης ειδικότητας 
στην ημεδαπή, σε επόμενη προκήρυξη ή πρόσκληση 
ενδιαφέροντος δεν έχουν δικαίωμα επιλογής θέσης, 
αλλά διορίζονται και τοποθετούνται σε κενές θέσεις 
των Γενικών Νοσοκομείων –Κέντρων Υγείας, των Π.Ε.Δ.Υ−
Κέντρων Υγείας, των Π.Ε.Δ.Υ Περιφερειακών Ιατρείων, 
των Π.Ε.Δ.Υ Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, των 
Π.Ε.Δ.Υ− Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων, κατά την κρίση 
της υπηρεσίας. 

 Η επανάκτηση του δικαιώματος επιλογής των θέσε−
ων πραγματοποιείται για μεν τους ιατρούς υπόχρεους 
υπηρεσίας υπαίθρου με τη συμπλήρωση της υποχρεωτι−
κής δωδεκάμηνης υπηρεσίας τους, για δε τους ιατρούς 
επί θητεία (μη υπόχρεοι) με την ολοκλήρωση συνεχούς 
δωδεκάμηνης θητείας. 

6. Η επιλογή των ιατρών ( υπόχρεων και επί θητεία) 
για την τοποθέτησή τους σε κενές και κενούμενες 
θέσεις γίνεται με βάση την ημερομηνία κτήσης του 
πτυχίου. 

7. Μεταξύ ισοβαθμούντων προηγείται αυτός με τον 
ανώτερο χαρακτηρισμό πτυχίου ( Άριστα, Λίαν Καλώς 
ή Καλώς) και σε περίπτωση ταύτισης και ως προς τον 
χαρακτηρισμό προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο 
κατ’ απόλυτο βαθμό πτυχίου. 

Για την επιλογή ιατρών που απέκτησαν πτυχίο: 
α. σε χώρα της Ε.Ε η βαθμολογία αφενός θα αποδει−

κνύεται από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά και αφε−
τέρου θα υπολογίζεται σύμφωνα με την βαθμολογική 
αντιστοίχιση της ημεδαπής 

β. στην ημεδαπή, η βαθμολογία θα αποδεικνύεται με 
βεβαίωση του αντίστοιχου Πανεπιστημίου, εάν δεν ανα−
γράφεται στο πτυχίο.

Σε αντίθετη περίπτωση λογίζεται ότι:
Ο χαρακτηρισμός πτυχίου Καλώς αντιστοιχεί στο 

βαθμό 5.
Ο χαρακτηρισμός πτυχίου Λίαν καλώς αντιστοιχεί 

στο βαθμό 6,5. 
Ο χαρακτηρισμός πτυχίου Άριστα αντιστοιχεί στο 

βαθμό 8,5. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση ισοβαθμίας που δεν προ−

κύπτει επικρατέστερος ιατρός για την κάλυψη θέσης 
διενεργείται κλήρωση για την επιλογή. 

8. Για τους κατόχους πτυχίων των Ιατρικών Σχολών 
της ημεδαπής και των κρατών – μελών της Ε.Ε, μετά 
την αντιστοίχιση της βαθμολογίας με της ημεδαπής, 
ο χαρακτηρισμός του πτυχίου σε συνάρτηση με τον 
βαθμό του πτυχίου είναι ο παρακάτω:
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5 – 6,49 ΚΑΛΩΣ

6,5 – 8,49 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

8,5 − 10 ΑΡΙΣΤΑ

Α) Για τους κατόχους πτυχίων από κράτη μέλη της 
Ε.Ε. παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας από τον οποίο 
προκύπτει η βαθμολογική αντιστοίχιση με της ημεδα−
πής, αφορά μόνον στις προκηρύξεις και προσκλήσεις 
ενδιαφέροντος της υπηρεσίας μας και δεν υποκαθιστά 
σχετική απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ που τυχόν μελλοντικά 
χορηγηθεί στον ιατρό. 

ΧΩΡΕΣ ΒΑΘΜΟΣ

 ΚΑΛΩΣ ΛΙΑΝ 
ΚΑΛΩΣ ΑΡΙΣΤΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 3−3,8/
5−6,33

3,9−5/
6,5−8,33

5,1−6/
8,5−10

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3,99−3,11/ 
5−6,8

3,1−1,91/
6,5−8,48

1,9−1/
8,5−10

ΙΤΑΛΙΑ 66−79/ 5−6,47 80−96/
6,59−8,4

97−110/
8,52−10

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2−2,8/
5−6,33

2,9−4/
6,5−8,33

4,1−5/
8,5−10

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3−2,3/
5−6,8

2,4−1,5/
6,5−8,48

1,6−1/
8,5−10

ΤΣΕΧΙΑ 3−2,5/
5−6,25

2,4−1,7/
6,5−8,25

1,6−1/
8,5−10

Β) Σε περίπτωση που σε πτυχίο προερχόμενο από 
κράτος−μέλος της Ε.Ε δεν αναγράφεται ούτε χαρακτη−
ρισμός, ούτε βαθμός και δεν προκύπτει από τα κατα−
τεθέντα δικαιολογητικά, θεωρείται από την υπηρεσία 
μας ότι ο βαθμός είναι το 5 και ο βαθμολογικός χαρα−
κτηρισμός καλώς. 

Γ) Για πτυχία Πανεπιστημίων της αλλοδαπής εκτός Ε.Ε 
και προκειμένου να καθοριστεί η βαθμολογία που προ−
κύπτει από αυτά, ως προς την αντίστοιχη των ελληνικών 
πτυχίων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν 
σχετική βεβαίωση από τον ΔΙΚΑΤΣΑ, ή ΔΟΑΤΑΠ. 

9. Ως ημερομηνία κτήσης των πτυχίων που αποκτή−
θηκαν: 

α. εκτός Ε.Ε λογίζεται η ημερομηνία έκδοσης από−
φασης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΙΚΑΤΣΑ ή 
ΔΟΑΤΑΠ. 

β. για τους Έλληνες υπηκόους, κοινοτικούς υπηκό−
ους, ομογενείς και για όλους τους αναφερόμενους στην 
παραγρ. 1 της παρούσας κατόχους πτυχίων ιατρικής 
σχολής από κράτη−μέλη της Ε.Ε, λογίζεται η αναγρα−
φόμενη, στο πτυχίο, ημερομηνία κτήσης, εφόσον είναι 
μεταγενέστερη ή ίδια της ημερομηνίας ένταξης της χώ−
ρας, άλλως η ημερομηνία ένταξης της χώρας στην Ε.Ε 

10. Αμοιβαία μετάθεση , μετακίνηση μεταξύ των ια−
τρών που υπηρετούν στα Γενικά Νοσοκομεία − Κέντρα 
Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ. − Κέντρα Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ. − Περιφερειακά 
Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ. – Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, 
Π.Ε.Δ.Υ. − Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, δεν επιτρέπεται. 

11. Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεοι και επί θη−
τεία) που τοποθετούνται στα Γενικά Νοσοκομεία−Κέντρα 
Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ. − Κέντρα Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ. − Περιφερειακά 
Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ. − Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, 

Π.Ε.Δ.Υ. − Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, προκειμένου να 
αναλάβουν υπηρεσία υποχρεούνται με την εμφάνισή 
τους στον οριζόμενο φορέα στην απόφαση διορισμού 
τους να προσκομίζουν αντίγραφα των προβλεπομένων 
δικαιολογητικών. Οι αρμόδιοι φορείς φέρουν την ευθύνη 
για τον έλεγχο των προσκομιζομένων δικαιολογητικών 
από τους ιατρούς και υποχρεούνται άμεσα να ενημερώ−
νουν τη Δ/νση Προσωπικού Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών 
Προσώπων, Τμήμα Γ για τα παρακάτω:

α. την ακριβή ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας του 
ιατρού 

β. τυχόν λόγους κωλύματος διορισμού 
Γ. Ιατροί επί θητεία (μη υπόχρεοι) 
Θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου επί θητεία προ−

κηρύσσονται σύμφωνα με την παρ. Β3 του άρθρου δεύ−
τερου του Ν. 4163/2013 (ΦΕΚ 155 Α). Για τους ιατρούς 
αυτούς δεν ισχύει η υποχρέωση της μηνιαίας προεκ−
παίδευσης και απαραίτητη είναι η κατάθεση βεβαίωσης 
χρόνου αναμονής για έναρξη ειδικότητας τουλάχιστον 
δώδεκα μηνών από την ημερομηνία λήξης της προκήρυ−
ξης ή πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ή τίτλου ειδικότητας, 
ή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης από θέση ειδίκευσης, 
ή μη επιθυμίας έναρξης ειδικότητας, ή ολοκλήρωσης του 
χρόνου ειδίκευσής του και αναμονής της εξεταστικής 
περιόδου για την κτήση του τίτλου ειδικότητας. 

Δ. Γενικοί Ιατροί 
Οι ιατροί που έχουν τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρι−

κής έχουν προτεραιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2519/1997.

Η συμμετοχή Γενικού Ιατρού που κατέχει ήδη θέση 
στο Ε.Σ.Υ είναι δυνατή μόνον μετά τη δημοσίευση της 
παραίτησής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Εφαρμογή κριτηρίων γίνεται μόνον όταν υποβληθούν 
για την ίδια θέση περισσότερες της μιας αιτήσεις ια−
τρών της ίδιας κατηγορίας.

Συγκεκριμένα: 
α. Προηγούνται οι υποψήφιοι με προγενέστερη ημε−

ρομηνία κτήσης τίτλου Γενικής Ιατρικής,
β. Σε περίπτωση ίδιας ημερομηνίας κτήσης τίτλου 

Γενικής Ιατρικής προηγείται ο υποψήφιος με προγενέ−
στερη ημερομηνία κτήσης του πτυχίου Ιατρικής, 

γ. Σε περίπτωση ίδιας ημερομηνίας κτήσης πτυχίου 
Ιατρικής προηγείται ο υποψήφιος με υψηλότερο κατ’ 
απόλυτο βαθμό πτυχίου Ιατρικής 

δ. Σε κάθε άλλη περίπτωση ισοβαθμίας που δεν προ−
κύπτει επικρατέστερος ιατρός για την κάλυψη θέσης 
διενεργείται κλήρωση για την επιλογή.

Οι Γενικοί Ιατροί δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην 
πρόσκληση ενδιαφέροντος και στις θέσεις που προκη−
ρύσσονται στα πλοία. 

Ε. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος δεν προκηρύσσο−
νται οι κενές θέσεις των πλοίων. Η προθεσμία υποβολής 
των αιτήσεων στην προκήρυξη και στην πρόσκληση εν−
διαφέροντος ορίζεται στις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, 
εκτός αν διαφορετικά ορισθεί λόγω έκτακτων συνθηκών 
.Μετά την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων 
ορίζεται η προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών για 
υποβολή των ενστάσεων, εκτός αν άλλως ορισθεί λόγω 
έκτακτων συνθηκών. 

Στ. Στους ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου 
μετά από αίτησή τους προς τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων 
Πόρων Νομικών Προσώπων, Τμήμα Γ του Υπουργείου 
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μας θα χορηγείται βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας 
υπαίθρου, εφόσον θα έχουν ολοκληρώσει τον προβλε−
πόμενο χρόνο. ή βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας υπαίθρου, 
εφόσον θα έχουν υπηρετήσει μέρος του χρόνου και 
επίσης θα χορηγείται κατά την κρίση της Υπηρεσίας 
βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου στις πα−
ρακάτω περιπτώσεις:

α. Σε περίπτωση που ο υπολειπόμενος χρόνος είναι 
μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες 

β. Σε περίπτωση που μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον 
έντεκα μηνών υπηρεσίας υπαίθρου χορηγηθεί σε υπηρε−
τούντα γιατρό αναρρωτική άδεια που θα βεβαιώνεται από 
Υγειονομική επιτροπή και αυτή καλύπτει τον υπόλοιπο 
χρόνο μέχρι την εκπλήρωση της δωδεκάμηνης θητείας. 

γ. Σε περίπτωση που ιατρός υπόχρεος υπηρεσίας 
υπαίθρου διέκοψε την υπηρεσία υπαίθρου πριν από τη 
δημοσίευση του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄) και είχε 
συμπληρώσει την τρίμηνη υποχρεωτική εκπαίδευση σε 
Νοσοκομείο και την εξάμηνη υπηρεσία υπαίθρου σε 
Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο, ή τοποθετήθηκε 
για συνέχιση και ολοκλήρωση της υποχρεωτικής υπη−
ρεσίας υπαίθρου μετά τις 16−04−2008 και ολοκλήρωσε 
πριν τη δημοσίευση του Ν. 3730/2008 (ημερομηνία δη−
μοσίευσης 23−12−2008). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 6 Απριλίου 2015

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 
F

     Αριθμ. 920216(159) (2)
Ορισμός υπαλλήλων, δυνάμει της παραγράφου 4 του 

άρθρου 168 του Ν. 3852/2010, για τη γραμματειακή 
υποστήριξη των συνεδριάσεων του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 περ. ε σε συν−

δυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 168 του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 
87 τ.Α΄, 7.6.2010)

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του Ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28.6.2013)

3. Το Π.Δ. 133/27.12.2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας» ΦΕΚ (176/τ.Α΄).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας σε βάρος του ΚΑΕ 721.0515 περίπου 
στο ποσό των 5.130 €.

5. Την ανάγκη γραμματειακής υποστήριξης των συ−
νεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες, 
αποφασίζει:

Ορίζουμε τους παρακάτω υπαλλήλους της Περιφέρει−
ας Κεντρικής Μακεδονίας:

1. Ιορδανίδου Μαρία του Χαράλαμπου κλάδου ΤΕ Δι−
οικητικού Λογιστικού με βαθμό Γ΄.

2. Καρβούνης Βασίλειος του Σωτηρίου κλάδου ΤΕ Δι−
οικητικού Λογιστικού με βαθμό Δ΄.

3. Καλδάρα Θωμαρίτα του Αθανασίου ειδικότητας ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Γ΄.

για την γραμματειακή υποστήριξη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου.

Από την έναρξης ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει 
η με αρ. πρ. 30865 (647)/13.2.2014 (ορθή επανάληψη) (ΦΕΚ 
446Β/24.2.2014).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 8 Απριλίου 2015

  Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

F   
Αριθμ. 13861 (3)  
 Ένταξη των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού, του Τμή−

ματος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων της Σχο−
λής Τεχνολογίας Γεωπονίας του πρ. ΤΕΙ Μεσολογγίου.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 Αφού λάβαμε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 «Νόμος πλαίσιο 

Τ.Ε.Ι.» όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους: 2916/2001, 
3404/2005, 3549/2007 4009/2011 και 4076/2012 και ισχύει

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/2013 (ΦΕΚ 132/τ.Α΄/5−6−2013)
3. Το αρθ. 4 του Π.Δ. 94/2013 που αναφέρεται στη 

«Συγχώνευση Τμημάτων» (το άρθρο 8 και ιδίως την πα−
ράγραφο 1).

4. Την αριθμ. 11628/19−03−2015 αίτηση του Γεωργίου 
Παναγόπουλου του Παναγιώτη, Επίκουρου Καθηγητή 
του Τμήματος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων.

5. Την πράξη 6/26−03−2015 της Συγκλήτου (Συνέλευση) 
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην οποία αποφασίσθηκε η 
ένταξη του Γεωργίου Παναγόπουλου του Παναγιώτη, 
Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολογίας και 
Υδάτινων Πόρων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας 
του πρ. ΤΕΙ Μεσολογγίου, στο Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με έδρα την 
Πάτρα, βάση των διατάξεων του άρθ. 4 του Π.Δ. 94/2013.

6. Την παρ. 16 του άρθρου 8 του Π.Δ. 94/2013 σύμφωνα 
με την οποία χρέη Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 
ασκεί ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Πάτρας μέχρι την ανάδειξη 
του νέου Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης.

7. Το υπ’ αριθμ. 32144/03−12−2013 έγγραφο του Υπουρ−
γείο Παιδείας σχετικό με την παράταση θητείας των 
μονομελών Οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ.

8. Την αριθμ. 687/1987 απόφαση του ΣΤΕ σύμφωνα 
με την οποία δεν επιτρέπεται η διακοπή λειτουργίας 
του δημοσίου λόγω της σπουδαιότητας των βασικών 
αναγκών που εξυπηρετεί.

9. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του νεοϊδρυθέ−
ντος Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας το οποίο προέκυψε από 
την συγχώνευση των πρώην Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Με−
σολογγίου.

10. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Την ένταξη του κάτωθι μέλους Ε.Π. του Τμήματος Μη−
χανολογίας και Υδάτινων Πόρων της Σχολής Τεχνολογί−
ας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 



8134 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

του πρ. ΤΕΙ Μεσολογγίου στο Τμήμα Μηχανολόγων Μη−
χανικών Τ.Ε. της Σχολής ΣΤΕ, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 
με έδρα την Πάτρα, ως ακολούθως:

1. Γεωργίου Παναγόπουλου του Παναγιώτη, βαθμίδας 
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαχεί−
ριση και Προστασία Υδατικών Πόρων».

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 1 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ

F   
 Αριθμ. απόφ. 927/18 (4)

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στην ασφαλισμένη 
ΜΠΟΤΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) του Ν. 2434/1996 άρθρο 1 παρ. 3β και 4
Β) του Ν. 4144/2013, άρθρο 34
2. Τη με αριθμ. 129/9/10−3−2015 διατύπωση γνώμης της 

Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ
3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
1) Την αποδοχή της με αριθμ. 129/9/10−3−2015 διατύ−

πωσης γνώμης της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ για την οικο−
νομική ενίσχυση, ποσού δυο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) 
στην ασφαλισμένη ΜΠΟΤΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παρ. 3β και 4 του άρθρου 1 του 
Ν. 2434/1996, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις 
του άρθρου 34 του Ν. 4144/18−4−13, οι οποίες ορίζουν ότι: 

α) «με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης εξει−
δικεύονται προγράμματα που χρηματοδοτούνται από 
τους πόρους του προηγουμένου εδαφίου και ειδικότερα 
εκείνα που αφορούν δράσεις……. ή την ενίσχυση των 
ανέργων» και 

β) «για τη λειτουργία του ΛΑΕΚ συνίσταται Επιτροπή 
Διαχείρισης, η οποία αποφασίζει τον τρόπο κατανομής 
και χρήσης των ποσών του λογαριασμού αυτού και την 
ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρ−
τισης και κάθε άλλης πρωτοβουλίας και ενέργειας που 
εξυπηρετεί την προώθηση της απασχόλησης και επαγγελ−
ματικής κατάρτισης, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των 
ανέργων και ειδικότερα των μακροχρόνιων, των νέων και 
εκείνων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό.…..». 

2) Το κόστος της συνολικής δαπάνης θα ανέλθει σε 
δυο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) και θα βαρύνει εξ ολο−
κλήρου τα αποθεματικά του ΕΛΕΚΠ – ΚΑΕ 0659.00. 

3) Η λήξη της καταβολής ορίζεται σε 60 ημέρες από 
την ημερομηνία έναρξης αυτής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 

Η Πρόεδρος
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

F
    Αριθμ. 926/18 (5)

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στον ασφαλισμένο 
ΝΤΑΝΟ ΧΡΗΣΤΟ. 

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) του N. 2434/1996 άρθρο 1 παρ. 3β και 4
Β) του N. 4144/2013, άρθρο 34
2. Τη με αριθμ. 130/9/10−3−2015 διατύπωση γνώμης της 

Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ
3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
1) Την αποδοχή της με αριθμ. 130/9/10−3−2015 διατύπωσης 

γνώμης της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ για την οικονομική 
ενίσχυση, ποσού δυο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) στον 
ασφαλισμένο ΝΤΑΝΟ ΧΡΗΣΤΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των παρ. 3β και 4 του άρθρου 1 του Ν. 2434/1996, όπως 
έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 34 του 
Ν. 4144/18−4−13, οι οποίες ορίζουν ότι:

α) «με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης εξει−
δικεύονται προγράμματα που χρηματοδοτούνται από 
τους πόρους του προηγουμένου εδαφίου και ειδικότε−
ρα εκείνα που αφορούν δράσεις... ή την ενίσχυση των 
ανέργων» και

β) «για τη λειτουργία του ΛΑΕΚ συνίσταται Επιτροπή 
Διαχείρισης, η οποία αποφασίζει τον τρόπο κατανομής 
και χρήσης των ποσών του λογαριασμού αυτού και την 
ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης, επαγγελματικής κα−
τάρτισης και κάθε άλλης πρωτοβουλίας και ενέργειας 
που εξυπηρετεί την προώθηση της απασχόλησης και 
επαγγελματικής κατάρτισης, τη βελτίωση του επιπέδου 
ζωής των ανέργων και ειδικότερα των μακροχρόνιων, 
των νέων και εκείνων που κινδυνεύουν από κοινωνικό 
αποκλεισμό............».

2) Το κόστος της συνολικής δαπάνης θα ανέλθει σε 
δυο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) και θα βαρύνει εξ ολο−
κλήρου τα αποθεματικά του ΕΛΕΚΠ − ΚΑΕ 0659.00.

3) Η λήξη της καταβολής ορίζεται σε 60 ημέρες από 
την ημερομηνία έναρξης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015

Η Πρόεδρος
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ    
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02007362904150008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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