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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της
επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, της εταιρείας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 3299/2004.

2

Αμοιβή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων.

3

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

4

Καθορισμός κριτηρίων επιλογής γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της
επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, της εταιρείας «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την 44148/24.04.2018 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ» που αναφέρεται στην
ίδρυση μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στη θέση ΚΟΥΡΜΟΥΛΕΣ του Δήμου ΧΑΝΙΩΝ (πρώην
ΘΕΡΙΣΟΥ), του Νομού ΧΑΝΙΩΝ, με τους εξής όρους:
1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης στο
ποσό των επτακοσίων πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και δεκατριών λεπτών (705.379,13 €).
2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών
(176.344,78€) που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
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3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ενενήντα επτά
ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (275.097,86 €) που αποτελεί ποσοστό 39% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
4. Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου δανείου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων
εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών
(253.936,49 €) που αποτελεί ποσοστό 36% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται
η 05-03-2013.
6. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 1.565 παλετοθέσεις.
7. Πληρείται ο όρος της απόφασης Υπαγωγής για τη
δημιουργία των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας (2,53 από τα 5 ΕΜΕ).
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή
του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού σαράντα δύο
χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα
έξι λεπτών (42.462,86€) στην επένδυση με την υπ’ αρ.
11032/ΥΠΕ/5/00316/ν. 3299/2004/26-02-2009 (ΦΕΚ 418/
τ.Β’/09-03-2009) απόφαση υπαγωγής λαμβάνοντας υπόψη και την σύμβαση εκχώρησης με την Τράπεζα Alpha
Bank.
Το ανωτέρω ποσό των 42.462,86€ προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του ποσού της επιχορήγησης ύψους,
275.097,86€, όπως αυτό οριστικοποιείται με την παρούσα απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης, αφού αφαιρεθεί το ήδη καταβληθέν ποσό
ύψους 232.635,00€.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7
του ν. 4399/2016 και την υπ’ αριθμ. 77685/21-07-2016
υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός
του τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2335/τ.Β’/28-07-2016)
όπως ισχύει.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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Aριθμ. 24270/610
(2)
Αμοιβή των δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων».
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 29 της παρ. 3 του ν. 1264/1982 (Α΄79).
β) Του άρθρου 11 του ν. 1264/1982 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με την παρ. 3 και 4 του άρθρου 52
του ν. 4446/2016 ( Α΄240).
γ) Του ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α’/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
δ) Της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση
και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/Α’ /2013), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
ε) Του π.δ.134/2017 (ΦΕΚ 168/Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
στ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ) Του π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α’) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθ. Υ.13471/4878/17-03-2018 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο (ΦΕΚ 814/Β’).
3. Την αριθ. 24542/284/27.4.2018 εισήγηση της προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά η
δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ οικονομικής χρήσης 2018, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να
υπολογισθεί και η οποία θα καλυφθεί από την πίστωση
που έχει προβλεφθεί στον ΚΑΕ 2522, του Λογαριασμού
Κοινωνικής Πολιτικής του Ενιαίου Λογαριασμού για την
Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) του ΟΑΕΔ.
5. Το αριθ. 24041/1448/26.4.2018 έγγραφο του γραφείου Υπουργού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των δικηγόρων ως
δικαστικών αντιπροσώπων για την παρουσία τους στις
εκλογές των οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
καθώς και τον τρόπο καταβολής ως εξής:
α) Για την εκλογή εφορευτικής επιτροπής:
1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
10 έως 200 μέλη ποσό πενήντα και πενήντα (50,50) €.
2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
201 έως 600 μέλη ποσό εβδομήντα επτά (77,00) €.
3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
601 μέλη και άνω, ποσό ογδόντα τέσσερα (84,00) €.
β) Για λήψη απόφασης εκπροσώπησης στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση:
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1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
10 έως 200 μέλη ποσό τριάντα δύο (32,00) €.
2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
201 έως 600 μέλη ποσό εξήντα τρία (63,00) €.
3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
601 μέλη και άνω, ποσό εβδομήντα οκτώ (78,50) €.
γ) Για την εκλογή των λοιπών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων Εργατικών Κέντρων
και Ομοσπονδιών):
1. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
10 έως 200 μέλη ποσό εβδομήντα επτά (77,00) €.
2. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
201 έως 600 μέλη ποσό εκατόν δέκα εννέα (119,00) €.
3. Για συνδικαλιστικές οργανώσεις που αριθμούν από
601 μέλη και άνω, ποσό εκατόν πενήντα (150,00) €.
δ) Προκειμένου για σωματεία με λιγότερα από 300
μέλη, τα οποία εκλέγουν την ίδια ημέρα Εφορευτική
Επιτροπή, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή,
Αντιπροσώπους Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών
και λαμβάνουν απόφαση εκπροσώπησης στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, η αμοιβή των δικαστικών
αντιπροσώπων καθορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε (135,00) €.
Όπου στην απόφαση αυτή γίνεται λόγος περί «μελών»
νοούνται τα οικονομικώς εντάξει μέλη μέχρι και κατά την
ημέρα της ψηφοφορίας.
Ο χρόνος ημερήσιας απασχόλησης των δικαστικών
αντιπροσώπων καθορίζεται σε 8 ώρες ημερησίως.
Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από τη συνδικαλιστική οργάνωση στον δικηγόρο που ορίστηκε δικαστικός αντιπρόσωπος, αμέσως μετά το τέλος των εκλογών.
Σε περίπτωση που η διαδικασία των εκλογών διαρκεί
περισσότερες από μία ημέρες, τα αντίστοιχα ποσά αμοιβής καταβάλλονται για τις επιπλέον ημέρες, συμπληρωματικά, αμέσως μετά το τέλος των εκλογών.
Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης καταργείται η αριθμ. 2394/80/9.2.2012 όμοια (Β΄ 337).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2018
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Γ2(γ)/ΓΠ/28472
(3)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α) τις διατάξεις:
1. Του αριθμ. 73/2015 π.δ. (116/Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Του άρθρου 27, παράγραφος 2 του ν. 4320/2015
(29/Α’) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την
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αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και
λοιπές διατάξεις».
3. Των άρθρων 15 και 65 (παρ. 1, 2, 3, 4, 13) του
ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/τ. Α’) «Δωρεά και μεταμόσχευση
οργάνων και άλλες διατάξεις», όπως αυτά ισχύουν.
4. του άρθρου 16 του π.δ. 121/2017 (148/Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
5. Της υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/36538/2012 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 1262/τ.Β’) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων
συμπαγών οργάνων και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών».
6. Της υπ’ αριθμ. Υ4α/31519/26-05-2014 Υ.Α (ΦΕΚ 1451/
Β’) «Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών - Κατάταξη και
Κατανομή Νεφρικών Μοσχευμάτων στους υποψήφιους
Λήπτες», όπως αυτή ισχύει.
7. Της υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ80/06/11/2017 απόφασης του
Πρωθυπουργού: «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 3904/Β’).
Β) Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 10/02/8024/30948/28-09-2016,
10/02/6140/20838/22.06.2017, 10/02/4410/10984/
03-04-2018 έγγραφα του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
με συνημμένα δικαιολογητικά και το υπ’ αριθμ. πρωτ.
28756/12-07-2017 έγγραφο της Διοίκησης της 1ης Υ.Πε.
Αττικής με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.
Γ) Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Ο.Μ. 5901/02-11-2016, 1106/
02-03-2017, 2026/20-04-2017 και 4085/30-08-2017.
Δ) Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. Α3γ/ΓΠ/οικ. 10225/09-02-2017,
54377/07-08-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης μας προς τον
Ε.Ο.Μ., το υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ2γ/ΓΠ/οικ.91087/06.12.2017
έγγραφο προς το ΚΕ.Σ.Υ. καθώς και το υπ’αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/
οικ. 25809/28-03-2018 έγγραφο προς το Νοσοκομείο.
Ε) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5823/06-12-2017 διαβιβαστικό
έγγραφο του ΕΟΜ, με συνημμένο το Πρακτικό της από
22-11-2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Οργανισμού καθώς και το πρακτικό της από 28-06-2017 Συνεδρίασης
του Δ.Σ. αυτού.
ΣΤ) το υπ’ αριθμ πρωτ. ΚΕΣΥ (Β’)/09-03-2018 διαβιβαστικό έγγραφο με συνημμένη την υπ’ αριθμ. 21 απόφαση
της 267ης Ολομέλειάς του, που πραγματοποιήθηκε στις
15-02-2018, η οποία αποδεκτή από τον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας.
Ζ) Την υπ’ αριθμ πρωτ. Β1α/οικ.31519/23-04-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την
οποία προκύπτει η μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
Η) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» για τρία
(3) έτη, η οποία πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις
που καθορίζουν οι διατάξεις της αριθμ. Υ4α/36538/2012
(ΦΕΚ 1262/τ.Β’) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
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όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων
Μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων και διαδικασία
χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών».
Η ανωτέρω Μονάδα Μεταμόσχευσης θα λειτουργεί
σε διατομεακό επίπεδο και Επιστημονικός Υπεύθυνος
αυτής ορίζεται ο Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος
του Α’ Χειρουργικού Τμήματος, Βασίλειος Βουγάς.
Η ως άνω Μονάδα υποχρεούται:
α) να υποβάλει εκ νέου αίτημα αξιολόγησης σε ενδεχόμενη μεταβολή ουσιαστικών στοιχείων που επηρεάζουν
την εύρυθμη λειτουργία της, όπως αλλαγή του Επιστημονικά Υπευθύνου και μεταβολή της στελέχωσης αυτής,
β) να υποβάλλει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων ετήσια αναφορά για τη δραστηριότητά της,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 (παράγραφος
6) του ν. 3984/2011 και στο άρθρο 4 (κεφάλαιο Β’) της
ως άνω Υπουργικής απόφασης.
Η παραπάνω άδεια ανακαλείται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εφόσον διαπιστωθεί ότι η Μονάδα Μεταμόσχευσης δεν πληροί
τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Απριλίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ. 33003
(4)
Καθορισμός κριτηρίων επιλογής γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 265 και 266 του
ν. 4512/2018 (Α’ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α’ 31), «Διαρθρωτικές
αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (Α’ 38), «Πρωτοβάθμιο
Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και
άλλες λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Α’ 98), «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 121/2017 (Α’ 148), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 (Α’ 116), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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7. Τις διατάξεις της με αριθ. Υ80/31-10-2017 (Β’ 3904)
απόφασης του Πρωθυπουργού, «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».
8. Το με αρ. πρωτ. 270/25-04-2018 έγγραφο του Γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.
9. Τη με αριθ. πρωτ. Βία/οικ.30562/18-04-2018 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την οποία δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τα κριτήρια επιλογής των γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του ΕΟΠΥΥ, ως εξής:
1. Οι ιατροί που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του ΕΟΠΥΥ και περιλαμβάνονται σε κατάλογο γνωμοδοτούντων ιατρών, ο οποίος
εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, επιλέγονται
από τον Υπουργό Υγείας, μετά από πρόταση των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Πε.).
2. Οι ιατροί που προτείνονται από τους Διοικητές των
Υ.Πε. και επιλέγονται από τον Υπουργό Υγείας κατέχουν
τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή

Τεύχος Β’ 1577/08.05.2018

Επίκουρου Καθηγητή ή τη θέση Διευθυντή ΕΣΥ ή Επιμελητή Α’ ΕΣΥ, με τίτλο ειδικότητας:
α) Αιματολογία
β) Ακτινοθεραπευτική/Ογκολογική
γ) Αναισθησιολογία
δ) Γαστρεντερολογία
ε) Γυναικολογία
στ) Δερματολογία
ζ) Ενδοκρινολογία
η) Καρδιολογία
θ) Νευρολογία
ι) Νεφρολογία
ια) Παθολογική Ογκολογία
ιβ) Ορθοπαιδική
ιγ) Ουρολογία
ιδ) Οφθαλμολογία
ιε) Παθολογία
ιστ) Παιδιατρική
ιζ) Πνευμονολογία
ιη) Ρευματολογία
ιθ) Ψυχιατρική.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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