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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. Α3α/οικ. 112782 (1)

Μετατροπή θέσεων ειδικευόμενων ιατρών στο ΠΓΝ 
ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 123/1975 (ΦΕΚ 

172/Α΄/1975).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 
143/Α΄/1983) όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 6 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α΄/2001) «Βελ−
τίωση και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις».

4. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/2005) «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις».

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) και το 
γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα−
σης δε θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

6. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 129/1992 (ΦΕΚ 65/τ. Α΄/1992) 
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση 
υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων».

7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 
Β΄ 2105/9−7−2012).

8. Την υπ’ αριθμ. Υ525/07−11−2014(ΦΕΚ 3016/τ. Β΄) από−
φασης του Πρωθυπουργού «Περί καθορισμού αρμοδι−
οτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα 
Γρηγοράκο».

9. Το υπ’ αριθμ. 9929/8−5−2014 έγγραφο της Διοίκησης 
της 6ης Υ.ΠΕ.

10. Το απόσπασμα πρακτικών της 42ης/3−9−2014 Συ−
νεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.

11. Την υπ’ αριθμ. 3978/25−7−2014 απόφαση της Εκτελε−
στικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία έγινε δεκτή από 
τον Υπουργό Υγείας, αποφασίζουμε:

Μία (1) θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Αιμα−
τολογίας που έχει συσταθεί με την Α3β/4097/1989 (ΦΕΚ 
186/Β΄/1989) κοινή υπουργική απόφαση και μίας (1) θέ−
σης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Ακτινοθεραπευ−
τικής Ογκολογίας που έχει συσταθεί με την Α3β/οικ. 
19847/1989 (ΦΕΚ 12/Β΄/1990) κοινή υπουργική απόφαση 
στο ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», μετατρέπο−
νται με την παρούσα απόφαση σε δύο (2) θέσεις ειδι−
κευόμενων ιατρών ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής στο 
ίδιο Νοσοκομείο. Οι παραπάνω θέσεις θα μετατραπούν 
όταν τοποθετηθούν για ειδίκευση στις ειδικότητες Αι−
ματολογίας και Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και οι 
ιατροί που είναι εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά 
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προτεραιότητας για λήψη ειδικότητας, μέχρι την ημε−
ρομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

F  
 Αριθμ. Α3α/οικ. 112788 (2)

Μετατροπή θέσης ειδικευόμενου ιατρού
στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 123/1975 (ΦΕΚ 

172/Α΄/1975).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 

143/Α΄/1983) όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 6 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α΄/2001) «Βελ−

τίωση και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/2005) «Εθνικό Σύστημα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις».

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) και το 
γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα−
σης δε θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

6. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 
Β΄ 2105/9−7−2012).

7. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 129/1992 (ΦΕΚ 65/τ.Α΄/ 
1992) «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδο−
ση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων».

8. Της υπ’ αριθμ. Υ525/07−11−2014 (ΦΕΚ 3016/τ. Β΄) από−
φασης του Πρωθυπουργού «Περί καθορισμού αρμοδι−
οτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα 
Γρηγοράκο».

9. Το υπ’ αριθμ. 17429/30−5−2014 έγγραφο της Διοίκη−
σης 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

10. Το απόσπασμα πρακτικών της 42ης/3−9−2014 Συ−
νεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.

11. Την υπ’ αριθμ 3977/25−7−2014 απόφαση της Εκτελε−
στικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία έγινε δεκτή από 
τον Υπουργό Υγείας, αποφασίζουμε:

Μία (1) θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Πα−
θολογικής Ανατομικής που έχει συσταθεί με το
Π.δ/γμα 278/1976 (ΦΕΚ 109/Α΄/1976) στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩ−
ΤΗΡΙΑ», μετατρέπεται με την παρούσα απόφαση σε μία 
(1) θέση ειδικευόμενου Ιατρού ειδικότητας Πυρηνικής 
Ιατρικής στο ίδιο Νοσοκομείο.

Η παραπάνω θέση θα μετατραπεί όταν τοποθετηθούν 
για ειδίκευση στην ειδικότητα Πυρηνικής Ιατρικής και 

οι γιατροί που είναι εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη 
σειρά προτεραιότητας για λήψη ειδικότητας, μέχρι την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

F  
 Αριθμ. Γ3.β/ΓΠ/οικ. 5 (3)
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμο−

κάθαρσης με την επωνυμία «ΦΡΟΝΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» και δ.τ. 
«ΦΡΟΝΤΙΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.» στην ευρύτερη περι−
οχή της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά με το Γε−
νικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 106/2014 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173, τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2646/1998 «Ανά−

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ. Α΄), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 225/2000 «Καθορισμός 
κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων...., για την 
έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία 
Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων 
και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 89/2014 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
134 τ.Α΄).

5. Την αρ. πρωτ. 76318/04−09−2014 αίτηση της Μονάδας 
Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την την επωνυμία «ΦΡΟΝΤΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» 
και δ.τ. «ΦΡΟΝΤΙΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.».

6. Την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση της 248ης/02−12−2014 
Ολομέλειας του Κε.Σ.Υ.

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

Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονά−
δας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΦΡΟΝΤΙΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» 
και δ.τ. «ΦΡΟΝΤΙΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.» στην ευρύτερη 
περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά με το 
Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ».

Το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» καλύπτει 
την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση 
οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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   Αριθμ. 7462/165508 (4)
Πρόγραμμα επιτήρησης της κλασσικής πανώλους των 

χοίρων (Κ.Π.Χ.) και της φυσαλιδώδους νόσου των 
χοίρων (Φ.Ν.Χ). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ/τος 133/1992

(Α΄ 66), «Επιβολή υγειονομικών μέτρων για την προστα−
σία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και 
παρασιτικά νοσήματα».

2. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 39/2005 (Α΄ 57) «Μέτρα 
για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των 
χοίρων».

3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 138/1995 (Α΄ 88) «Μέτρα 
για την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των ζώων 
καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο 
των χοίρων».

4. Την απόφαση 90/251/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22ας 
Μαΐου 1990 (ΕΕ αρ. L 143/06−06−1990 σελ. 10) «Για την 
αναγνώριση της Ελλάδας ως κράτους μέλους επίσημα 
απαλλαγμένου από την πανώλη των χοίρων στο πλαίσιο 
του προγράμματος εξάλειψης της ασθένειας αυτής και 
για την τέταρτη τροποποίηση της απόφασης 81/400/
ΕΟΚ περί καθορισμού καθεστώτος των κρατών μελών 
όσον αφορά την κλασσική πανώλη των χοίρων με στόχο 
την εξάλειψή της».

δ. Την απόφαση 2002/106/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης 
Φεβρουαρίου 2002 (ΕΕ αρ. L 39/09−02−2002 σελ. 71) «Για 
την έγκριση διαγνωστικού εγχειριδίου με διαγνωστικές 
διαδικασίες, μεθόδους δειγματοληψίας και κριτήρια για 
την αξιολόγηση των εργαστηριακών δοκιμών επιβεβαί−
ωσης της κλασσικής πανώλους των χοίρων», όπως αυτή 
ισχύει.

6. Την υπουργική απόφαση 276914/11−11−2003 «Σχέδιο 
επείγουσας παρέμβασης για την καταπολέμηση της 
κλασσικής πανώλους των χοίρων».

7. Της υπ’ αριθμ. 92/12−1−2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρα−
σκευά Κουκουλόπουλου» (ΦΕΚ Β΄ 19).

δ. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη για την 
αγορά των απαραίτητων αντιδραστηρίων για την εφαρ−
μογή του προγράμματος μέχρι το τέλος του 2015 θα 
καθορισθεί με Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο−
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας της Δ/νσης Υγείας 
των Ζώων έτους 2014 Κ.Α.Ε. 1311.

Την από 1612/2014 σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την εφαρμογή του Εθνικού προγράμματος 
επιτήρησης της κλασσικής πανώλους των χοίρων και 
της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων σε ολόκληρη την 
Ελληνική επικράτεια, για το έτος 2015, σύμφωνα με τους 
ακόλουθους όρους και διαδικασίες.

Άρθρο 2
Στόχος − Ορισμοί

1. Στόχος του προγράμματος είναι η διατήρηση του 
καθεστώτος του επίσημα απαλλαγμένου από την κλασ−

σική πανώλη των χοίρων κράτους μέλους της Ε.Ε., όπως 
αυτό αναγνωρίστηκε με την 90/251/ΕΟΚ απόφαση της 
Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1990 (ΕΕ αρ. L 143/06−06−1990, 
σελ. 10) καθώς και η έγκαιρη διάγνωση κρουσμάτων 
Κ.Π.Χ. και Φ.Ν.Χ.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με:
• τη διαρκή ενημέρωση και εγρήγορση όλων των 

εμπλεκομένων Κτηνιατρικών αρχών και Φορέων και
• τη διατήρηση της τεχνογνωσίας των Κτηνιατρικών 

Εργαστηρίων όσον αφορά τις μεθόδους και τεχνικές 
διάγνωσης της Κ.Π.Χ. και της Φ.Ν.Χ. με σκοπό τη γρή−
γορη και αξιόπιστη εξαγωγή αποτελεσμάτων.

2. Για το σκοπό της παρούσας απόφασης ισχύουν οι 
ορισμοί των Π.δ/των 39/2005 (Α΄ 57), 138/1995 (Α΄ 88) και 
της απόφασης 2002/106/ΕΚ (ΕΕ αρ. L 39/09−02−2002, 
σελ. 71).

Άρθρο 3
Φορείς εφαρμογής του προγράμματος −

Αρμοδιότητες
Στην εφαρμογή του προγράμματος συμμετέχουν οι 

ακόλουθες Κτηνιατρικές αρχές με τις αντίστοιχες κατά 
περίπτωση αρμοδιότητες:

1. Το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων 
της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύ−
θυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
το οποίο:

α) Μεριμνά και ευθύνεται για την σύνταξη, τον συντο−
νισμό, την εφαρμογή και διαχείριση του προγράμματος 
σε ολόκληρη τη χώρα τόσο κατά τις επιμέρους διατά−
ξεις του, όσο και στο σύνολό του.

β) Σε συνεργασία με τις αρχές των παραγράφων 2 
και 3 συγκεντρώνει τα εργαστηριακά αποτελέσματα 
του προγράμματος σε Εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο.

γ) Παρέχει κατάλληλες οδηγίες και διευκρινίσεις στις 
αρχές που εφαρμόζουν το πρόγραμμα με σκοπό τη 
διευκόλυνση και ενίσχυση του έργου τους.

δ) Λαμβάνει τα κατάλληλα εφαρμοστέα και διοικητικά 
μέτρα σε Εθνικό επίπεδο για την επίτευξη του στόχου 
του προγράμματος.

Ορίζει τις αρχές και τους φορείς που συμμετέχουν 
στην εφαρμογή του προγράμματος και καθορίζει τις 
αρμοδιότητες αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του προ−
γράμματος.

2. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την κλασσική 
πανώλη των χοίρων

Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Κ.Π.Χ., είναι 
το Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού_ 
Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης 
Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών,

Υπεύθυνη: Δρ. Κατερίνα Μαρίνου
Διεύθυνση: Νεαπόλεως 25 Αγ. Παρασκευή
 Τ.Κ. 153 10 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6011599
Fax: 210 6011499
Ε. mail kkiappl@otenet.gr
στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνονται:
α) Η εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων αίματος 

που αποστέλλονται από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές αρ−
χές των Περιφερειακών Ενοτήτων όλων των Περιφερει−
ών της χώρας καθώς και οι επαναληπτικές εξετάσεις 
επιβεβαίωσης.
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β) Η παροχή κατάλληλων οδηγιών για τις συμπληρω−
ματικές δειγματοληψίες παθολογικού υλικού, όταν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο.

γ) Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των εργαστη−
ριακών εξετάσεων στις αρμόδιες Κτηνιατρικές αρχές 
της παραγράφου α).

δ) Η τήρηση αναλυτικού αρχείου των εργαστηριακών 
ελέγχων που πραγματοποιεί στα πλαίσια του παρόντος 
προγράμματος και η έγγραφη ενημέρωση του Τμήματος 
Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυν−
σης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης 
Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τις εξε−
τάσεις που πραγματοποιεί και τα αποτελέσματα αυτών, 
τακτικά μεν ανά τρίμηνο και άμεσα επί υπόπτου ή θε−
τικού αποτελέσματος, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 
Παραρτήματος VI της παρούσας.

ε) Η συνεργασία με το Τμήμα Λοιμωδών και Παρα−
σιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων 
της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής 
και Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων στην παροχή επιστημονικής στήριξης και 
στην αξιολόγηση και ερμηνεία των εργαστηριακών ευ−
ρημάτων του προγράμματος.

στ) Η παρακολούθηση και η ενημέρωση επί των διε−
θνών επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα διάγνωσης 
και ελέγχου της Κ.Π.Χ. και η ανάλογη προσαρμογή των 
διαγνωστικών μεθόδων αυτής, συμμετέχοντας στις δο−
κιμές δακτυλίου και στις εκπαιδεύσεις του Κοινοτικού 
Εργαστηρίου Αναφοράς για την Κ.Π.Χ.

ζ) Για την παράλληλη επίτευξη του στόχου της επι−
τήρησης της Φ.Ν.Χ. συνεργάζεται με τα άλλα εργαστή−
ρια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, ως 
ακολούθως:

i. αποστέλλει ένα μέρος από την ποσότητα κάθε δείγ−
ματος αίματος και σε ποσοστό 50% των δειγμάτων 
αίματος (από χοιρομητέρες και κάπρους) κάθε εκτρο−
φής που παραλαμβάνει από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές 
αρχές της παραγράφου α).

ii. αποστέλλει ένα μέρος από την ποσότητα κάθε δείγ−
ματος αίματος από το σύνολο των δειγμάτων αίματος 
από άγριους χοίρους που παραλαμβάνει.

3. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την φυσαλι−
δώδη νόσο των χοίρων

Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Φ.Ν.Χ., Τμήμα 
Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, 
Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης 
Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών,

Υπεύθυνη: Θεοδ. Γιαννακοπούλου
Διεύθυνση: Νεαπόλεως 25 Αγ. Παρασκευή
 Τ.Κ. 153 10 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6084315 (εσωτ. 108)
Fax: 210 6082085
Ε. mail: fmdi(5)otenet.gr
στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνονται:
α) Η εξέταση των δειγμάτων αίματος που αποστέλλο−

νται από το Εργαστήριο της παραγράφου 2 σημείο ζ).
β) Η εφαρμογή των καθοριζομένων στην παράγραφο 

2, σημεία β) έως στ) κατ’ αντιστοιχία, σε ότι αφορά 
την Φ.N.X.

4. Οι Κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενο−
τήτων όλων των Περιφερειών στις αρμοδιότητες των 
οποίων περιλαμβάνονται:

α) Η συλλογή δειγμάτων αίματος σύμφωνα με τις 
οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III.

β) H αποστολή των δειγμάτων στο αρμόδιο εργα−
στήριο, τα οποία συνοδεύονται από το έγγραφο του 
Παραρτήματος II.

γ) Η διεξαγωγή κλινικής και επιδημιολογικής έρευνας.
δ) Η ενημέρωση του μητρώου καταγραφής των χοι−

ροτροφικών εκμεταλλεύσεων.
ε) Η έκδοση και ο έλεγχος των υγειονομικών πιστο−

ποιητικών.
5. Οι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικών Ελέγχων 

(ΣΥ.Κ.Ε.).
Οι ΣΥ.Κ.Ε. κατά την εισαγωγή ζωντανών χοίρων από 

τρίτες χώρες διενεργούν δειγματοληψίες στα πλαίσια 
των φυσικών κτηνιατρικών ελέγχων.

6. Τα σφαγεία
Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των σφαγείων και οι κρε−

οσκόποι κτηνίατροι των σφαγείων, που καθορίζονται 
στο Παράρτημα Ι πίνακας 3, έχουν τις παρακάτω υπο−
χρεώσεις και αρμοδιότητες:

α) καταρτίζουν, κατόπιν συνεργασίας, το ετήσιο πρό−
γραμμα δειγματοληψιών στα παχυνόμενα, οι οποίες 
πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές των εκμεταλλεύσε−
ων προέλευσης αυτών και ομοιόμορφα κατανεμημένες 
εντός του ημερολογιακού έτους. Στους δειγματοληπτι−
κούς ελέγχους περιλαμβάνονται και οι χοίροι σφαγής 
καταγωγής άλλων κρατών μελών.

β)Το μέγεθος του αριθμού των δειγμάτων, ανά σφα−
γείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα, καθορίζεται στον 
πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι.

γ) Όλοι οι άγριοι χοίροι (θηλυκά−αρσενικά αναπαρα−
γωγής και παχυνόμενα) υπόκεινται σε δειγματοληψία, 
σε οποιοδήποτε σφαγείο διεξάγεται η σφαγή αυτών.

Άρθρο 4
Χώροι εφαρμογής του προγράμματος

1. Οι εκμεταλλεύσεις
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλες τις χοιροτροφι−

κές εκμεταλλεύσεις (συμβατικές και βιολογικές εκτρο−
φές) και σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Το μέγεθος του αριθμού των δειγμάτων που λαμ−
βάνονται από κάθε εκμετάλλευση από ζώα αναπαρα−
γωγής (χοιρομητέρες και κάπροι), είναι ανάλογος του 
αριθμού των εκτρεφόμενων χοιρομητέρων και κάπρων 
και προσδιορίζεται βάσει των πινάκων 1 και 2 του Πα−
ραρτήματος Ι.

2. Οι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικών Ελέγχων 
(ΣΥ.Κ.Ε.)

Διενεργούν δειγματοληψίες στα εισαγόμενα από τρί−
τες χώρες ζώα.

3. Τα σφαγεία
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται:
α) σε όλους τους άγριους χοίρους ελεύθερους και 

σταβλισμένους, οι οποίοι σφάζονται σε ολόκληρη την 
Ελληνική Επικράτεια και

β) στα παχυνόμενα των χοιροτροφικών εκμεταλλεύ−
σεων που σφάζονται στα σφαγεία που καθορίζονται 
στον πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι.

Άρθρο 5
Διαδικασίες

1. Οι Κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
όλων των Περιφερειών
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α) Συλλέγουν τα δείγματα αίματος από τις χοιρομη−
τέρες και τους κάπρους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
4, παράγραφος 1.

β) Ο αριθμός των δειγμάτων που πρέπει να συλλε−
χθούν από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές κάθε Περι−
φερειακής Ενότητας είναι αυτός που αναφέρεται στο 
Παράρτημα VII.

γ) Ενημερώνουν το μητρώο καταγραφής των χοιρο−
τροφικών εκμεταλλεύσεων, τα στοιχεία των οποίων 
καταγράφονται στους πίνακες Ι και II του Παραρτή−
ματος IV και κοινοποιούνται τον Ιανουάριο κάθε έτους 
στο Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της 
Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης 
Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

δ) Οι αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της Περιφέρει−
ας, με βάση τα στοιχεία της παραγράφου γ) και των 
πινάκων 1 και 2 του Παραρτήματος Ι, καταρτίζουν το 
ετήσιο πρόγραμμα των δειγματοληψιών, για το σύνολο 
των εκμεταλλεύσεων της Περιφέρειας και ορίζουν τους 
υπεύθυνους διενέργειας αυτών.

ε) Η συλλογή, η συσκευασία και η αποστολή των δειγ−
μάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με το Παράρτημα III.

στ) Τα δείγματα συνοδεύονται με το δελτίο αποστο−
λής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II, 
συμπληρωμένο με όλες τις πληροφορίες. Κάθε δελτίο 
αποστολής αντιστοιχεί σε μία εκμετάλλευση.

ζ) Σε περίπτωση υπόπτου εργαστηριακού αποτελέ−
σματος διεξάγουν κλινική και επιδημιολογική έρευνα 
καθώς και συμπληρωματικές δειγματοληψίες αίματος 
ή άλλου παθολογικού υλικού, σύμφωνα με τις υποδεί−
ξεις του αρμόδιου εργαστηρίου. Κατά την έρευνα συ−
μπληρώνεται έκθεση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος V, η οποία αποστέλλεται στο αρμόδιο 
εργαστήριο και κοινοποιείται στον υπεύθυνο της εκμε−
τάλλευσης καθώς και στο Τμήμα Λοιμωδών και Παρα−
σιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων 
της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής 
και Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

η) Κοινοποιούν στους κατόχους/υπεύθυνους φύλαξης 
των χοίρων αντίγραφα των εκθέσεων, των στοιχείων 
δειγματοληψίας, των εργαστηριακών αποτελεσμάτων 
και κάθε άλλου έγγραφου στοιχείου που εκδίδουν και 
τους αφορά, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού 
882/2004.

θ) Εκδίδουν/ελέγχουν τα υγειονομικά πιστοποιητικά, 
που απαιτούνται να συνοδεύουν τα ζώα στις μετακινή−
σεις, σύμφωνα με το υπόδειγμα II του Π.δ/τος 308/2000 
(Α΄ 252).

2. Οι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικών Ελέγχων 
(ΣΥ.Κ.Ε.)

Στους ζωντανούς χοίρους που εισάγονται από τρίτες 
χώρες πραγματοποιούνται δειγματοληψίες στο 30% 
των εισερχόμενων παρτίδων και στο 10% των ζώων 
κάθε δειγματιζόμενης παρτίδας με ελάχιστο αριθμό 
δειγμάτων 4.

3. Τα σφαγεία
α)
i. Πραγματοποιούνται δειγματοληψίες στα παχυνόμενα 

των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων που οδηγούνται 
στα σφαγεία των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων 
και Πρεβέζης της Περιφέρειας Ηπείρου, της Περιφερει−

ακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, της Περιφερειακής Ενότητας 
Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Περι−
φερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Κορινθίας και 
Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες 
πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές και ανάλογες του 
μεγέθους των εκμεταλλεύσεων προέλευσης των χοίρων.

ii. Στα σφαγεία των ανωτέρω αναφερόμενων Περι−
φερειακών Ενοτήτων αναρτάται το ετήσιο πρόγραμμα 
δειγματοληψιών, το οποίο υποχρεούνται να ακολουθούν 
οι υπεύθυνοι της σφαγής των χοίρων και οι υπεύθυνοι 
των δειγματοληψιών υπό την εποπτεία και τις οδηγίες 
του κρεοσκόπου κτηνιάτρου.

¡ii. Ο αριθμός των δειγμάτων/ανά σφαγείο είναι αυτός 
που αναφέρεται στον πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι.

β)
i. Πραγματοποιούνται δειγματοληψίες σε όλους τους 

άγριους χοίρους (θηλυκά−αρσενικά αναπαραγωγής και 
παχυνόμενα) που οδηγούνται στο σφαγείο και τα δείγ−
ματα αίματος αποστέλλονται στο αρμόδιο εργαστήριο.

ii. Σε όλα τα σφαγεία, που σφάζονται χοίροι, αναρτάται 
πινακίδα με την οποία καθίσταται γνωστό στο σύνολο 
των ασχολουμένων − ενδιαφερομένων ότι είναι υποχρε−
ωτική η λήψη δείγματος αίματος για τον έλεγχο της 
Κ.Π.Χ. και της Φ.Ν.Χ. από κάθε σφαζόμενο άγριο χοίρο.

γ) Η συλλογή, η συσκευασία και η αποστολή των δειγ−
μάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με το Παράρτημα III.

δ) Το δελτίο αποστολής των δειγμάτων, το οποίο συ−
νοδεύει τα δείγματα, συμπληρώνεται και υπογράφεται 
από τον κρεοσκόπο κτηνίατρο, σύμφωνα με το υπόδειγ−
μα του Παραρτήματος II και πρέπει να περιέχει πληρο−
φορίες για την εκτροφή προέλευσης των χοίρων. Κάθε 
δελτίο αποστολής αντιστοιχεί σε μία εκμετάλλευση.

4. Κτηνιατρικά εργαστήρια
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι, σε περίπτωση ύποπτου 

εργαστηριακού αποτελέσματος και προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί ή όχι η εμφάνιση της Κ.Π.Χ. ή της Φ.Ν.Χ., 
διεξάγονται:

α) όσον αφορά την Κ.Π.Χ. σύμφωνα με τις διαδικασίες 
και τις μεθόδους που περιγράφονται στην απόφαση 
2002/106/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Φεβρουαρίου 2002 
(ΕΕ αρ. L 39/09−02−02 σελ. 71) «Για την έγκριση δια−
γνωστικού εγχειριδίου με διαγνωστικές διαδικασίες, 
μεθόδους δειγματοληψίας και κριτήρια για την αξιολό−
γηση των εργαστηριακών δοκιμών επιβεβαίωσης της 
κλασσικής πανώλους των χοίρων», όπως αυτή ισχύει και

β) όσον αφορά την Φ.Ν.Χ. σύμφωνα με τις διαδικασίες 
και τις μεθόδους που περιγράφονται στο παράρτημα II 
παράγραφος 3 του Π.δ/τος 138/1999 (Α΄ 88).

Άρθρο 6
Κατάργηση

Η απόφαση με αριθμό 4759/150963 της 12/12/2013 (ΦΕΚ 
3162 τ.Β΄) παύει να ισχύει, εκτός από τα Παραρτήματα 
της Ι, II, III, IV, V, VI και VII τα οποία εξακολουθούν να 
ισχύουν και στην παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ     
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 Αριθμ. Δ.Δ. οικ. 6975 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ.Δ. 4823/10−11−2011 διαπιστωτικής πράξης Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης (ΦΕΚ 1045/τ.Β΄/04−04−2012 και ΑΔΑ: Β4ΩΓ7ΛΒ−3ΗΒ) με θέμα «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης 
κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011». 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−10−2011).
2) Της παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07−06−2010).
3) Του Προεδρικού διατάγματος αριθμ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης» (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/27−12−2010).
4) Την αρ. πρωτ. Δ.Δ.4823/10−11−2011 διαπιστωτική πράξη Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 

1045/τ.Β΄/04−04−2012 και ΑΔΑ: Β4ΩΓ7ΛΒ−3ΗΒ) με θέμα «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών 
θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011».

5) Την υπ’ αριθμ. 1275/07−10−2003 (ΦΕΚ 1463/τ.Β /́08−10−2003) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων με θέμα «Καθορισμός αριθμού θέσεων για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το Ν. 2643/1998 
και κατανομή των θέσεων αυτών». Με την παραπάνω απόφαση έχει γίνει κατανομή θέσεων ήτοι: Ε.Ν.Α. ΔΡΑΜΑΣ 
− ΚΑΒΑΛΑΣ − ΞΑΝΘΗΣ / Ν.Δ. ΔΡΑΜΑΣ (1) θέση Εθνικής Αντίστασης (TE Εποπτών Δημόσιας Υγείας).

6) Την υπ’ αριθμ. 27/21Κ/2004 προκήρυξη (ΦΕΚ 536/ τ.Α.Σ.Ε.Π./29−12−2004) «Πλήρωσης πεντακοσίων είκοσι πέντε 
(525) θέσεων με σειρά προτεραιότητας τακτικού προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας), του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης (Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας) και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» στην οποία έχει 
προβλεφθεί η παραπάνω θέση.

7) Το με αρ. πρωτ. οικ. 40680/2019/12−11−2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας με θέμα «Επιβεβαίωση για θέσεις του Φορέα σας οι οποίες έχουν παρακρατηθεί για πλήρωση από 
προστατευόμενους του Ν. 2643/1998».

8) Του πίνακα Α΄ της αρ. πρωτ. Δ.Δ. 4823/10−11−2011 διαπιστωτικής πράξης Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης (ΦΕΚ 1045/τ.Β΄/04−04−2012 και ΑΔΑ: Β4ΩΓ7ΛΒ−3ΗΒ) με θέμα «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης 
κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011» από τον οποίο προκύπτει 
ότι προβλέπονταν τόσο για τις θέσεις της κατηγορίας TE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ όσο και για 
το σύνολο των θέσεων τα εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ
Προβλεπόμενες

οργανικές
θέσεις
(Α+Β)

Καλυμμένες
(Α)

Κενές
(Β)

Κενές που εξαιρούνται
από την κατάργηση, κατ’ 

εφαρμογή των περ. α
ή/και β της παρ. 1α του 
αρ. 33 του Ν. 4024/2011

Καταργούμενες
κενές

[Β μείον (Γ+Δ)]

ΚΑΤ. ΚΛΑΔΟΣ περ. α (Γ) περ. β (Δ)

TE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 53 41 12 1 11

ΣΥΝΟΛΟ 1372 1142 230 0 17 213

9) Το γεγονός ότι εκ παραδρομής διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη κατάργηση και των έντεκα (11) (και διακοσί−
ων δεκατριών [213] στο Σύνολο) κενών θέσεων TE Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ενώ το σωστό είναι ότι 
μια (1) επιπλέον θέση έπρεπε να εξαιρεθεί διότι είχε δεσμευτεί με την υπ’ αριθμ. 27/21Κ/2004 προκήρυξη (ΦΕΚ 
536/τ.Α.Σ.Ε.Π./29−12−2004) και αφορά θέση εργασίας τακτικού προσωπικού ατόμων που προστατεύονται από το 
Ν. 2643/1998, διαπιστώνουμε:

Τροποποιούμε την αρ. πρωτ. Δ.Δ.4823/10−11−2011 διαπιστωτική πράξη Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (ΦΕΚ 1045/τ.Β΄/04−04−2012 και ΑΔΑ: Β4ΩΓ7ΛΒ−3ΗΒ) με θέμα «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών 
οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011» ως προς το σύνολο των 
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καταργούμενων θέσεων TE Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και ως προς το σύνολο των καταργούμενων 
θέσεων του Πίνακα Α΄, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ 
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ
Προβλεπόμενες

οργανικές
θέσεις
(Α+Β)

Καλυμμένες
(Α)

Κενές
(Β)

Κενές που εξαιρούνται
από την κατάργηση, κατ’ 

εφαρμογή των περ. α
ή/και β της παρ. 1α του 
αρ. 33 του Ν. 4024/2011

Καταργούμενες
κενές

[Β μείον (Γ+Δ)]

ΚΑΤ. ΚΛΑΔΟΣ περ. α (Γ) περ. β (Δ)

TE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 53 41 12 2 10

ΣΥΝΟΛΟ 1372 1142 230 0 18 212

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 17 Δεκεμβρίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ   

F  
 Αριθμ. Δ.Δ. οικ. 6976 (6)
2η Τροποποίηση της αρ. πρωτ. Δ.Δ.5173/28−11−2011 διαπιστωτικής πράξης Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης (ΦΕΚ 1022/τ.Β΄/03−04−2012 και ΑΔΑ: Β4ΩΚ7ΛΒ−ΔΞΗ) με θέμα «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης 
οργανικών θέσεων που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμό−
τητα των υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ’ εφαρμογή των παρ. 1β, 1γ και 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011». 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Των παρ. 1β, 1γ, 2 και 9 του άρθρου 33 του Ν. 4024/ 2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−10−2011).
2) Της παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07−06−2010).
3) Του Προεδρικού διατάγματος αριθμ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης» (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/27−12−2010).
4) Την αρ. πρωτ. Δ.Δ.5173/28−11−2011 διαπιστωτική πράξη Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 

1022/τ.Β΄/03−04−2012 και ΑΔΑ: Β4ΩΚ7ΛΒ−ΔΞΗ) με θέμα «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων 
που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων 
που τις κατείχαν, κατ’ εφαρμογή των παρ. 1β, 1γ και 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, με την αρ. πρωτ. Δ.Δ. οικ. 2602/12−04−2012 απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 
1452/τ.Β΄/02−05−2012 και ΑΔΑ: Β49Ι7ΛΒ−Υ0Π) με θέμα «Τροποποίηση διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης κατάργησης 
οργανικών θέσεων που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα 
των υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ’ εφαρμογή των παρ. 1β, 1γ και 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011».

5) Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: Δ.Δ. οικ. 6975/17−12−2014 απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 
θέμα «Τροποποίηση της αρ. πρωτ. Δ.Δ. 4823/10−11−2011 διαπιστωτικής πράξης Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης (ΦΕΚ 1045/τ.Β΄/04−04−2012 και ΑΔΑ: Β4ΩΓ7ΛΒ−3ΗΒ) με θέμα «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης 
κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011».

6) Του πίνακα της αρ. πρωτ. Δ.Δ.5173/28−11−2011 διαπιστωτικής πράξης Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (ΦΕΚ 1022/τ.Β΄/03−04−2012 και ΑΔΑ: Β4ΩΚ7ΛΒ−ΔΞΗ) με θέμα «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών 
θέσεων που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων 
που τις κατείχαν, κατ’ εφαρμογή των παρ. 1β, 1γ και 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
με την αρ. πρωτ. Δ.Δ. οικ. 2602/12−04−2012 απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 1452/τ.Β΄/
02−05−2012 και ΑΔΑ: Β49Ι7ΛΒ−Υ0Π) με θέμα «Τροποποίηση διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης κατάργησης οργα−
νικών θέσεων που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των 
υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ’ εφαρμογή των παρ. 1β, 1γ και 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011», από τον οποίο 
προκύπτει ότι προβλέπονταν τόσο για τις θέσεις της κατηγορίας TE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ όσο 
και για το σύνολο των θέσεων τα εξής:
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Αριθμός οργανικών θέσεων
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Σύνολο οργανικών
θέσεων μετά την

κατάργηση

ΜΟΝΙΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ

Καλυμμένες
(Α)

Καταργούμενες
(Β)

Λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης του κατέ−
χοντος την καταργούμενη θέση υπαλλή−
λου κατ’ εφαρμογή των παρ. 1β ή/και 1γ 
του άρ. 33 του Ν. 4024/2011 ή θέσης του 

σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 1γ του ιδίου άρθρου 
και νόμου (συμπληρώστε τον αριθμό των 
καταργούμενων θέσεων που αντιστοιχεί 

στις παρακάτω περιπτώσεις)

Καλυμμένες
(Α μείον Β)

Αυτοδίκαιη
απόλυση

Θέση σε
προσυνταξιοδοτική
διαθεσιμότητα (1γ)(1β) (1γ)

42 1 1 41

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος ΕΠΑΓΓΕΛ−
ΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 523 7 2 2 3 516

7) Το γεγονός ότι εκ παραδρομής − έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 5) ανωτέρω απόφαση Τροποποίησης σύμφω−
να με την οποία θα έπρεπε να εξαιρεθεί από την κατάργηση θέσεων του Ν. 4024/2011 μια (1) επιπλέον θέση διότι 
είχε δεσμευτεί με την υπ’ αριθμ. 27/21Κ/2004 προκήρυξη (ΦΕΚ 536/τ.Α.Σ.Ε.Π./29−12−2004) και αφορά θέση εργασίας 
τακτικού προσωπικού ατόμων που προστατεύονται από το Ν. 2643/1998 − υπολογίστηκαν και αναγράφηκαν στις 
στήλες «Καλυμμένες (Α)» και «Καλυμμένες (Α μείον Β)» του παραπάνω πίνακα εσφαλμένα δεδομένα, διαπιστώνουμε:

Τροποποιούμε την αρ. πρωτ. Δ.Δ. 5173/28−11−2011 διαπιστωτική πράξη Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης (ΦΕΚ 1022/τ.Β΄/03−04−2012 και ΑΔΑ: Β4ΩΚ7ΛΒ−ΔΞΗ) με θέμα «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης 
οργανικών θέσεων που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμό−
τητα των υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ’ εφαρμογή των παρ. 1β, 1γ και 2 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την αρ. πρωτ. Δ.Δ. οικ. 2602/12−04−2012 απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 1452/τ.Β΄/02−05−2012 και ΑΔΑ: Β49Ι7ΛΒ−Υ0Π) με θέμα «Τροποποίηση διαπιστωτικής 
πράξης αυτοδίκαιης κατάργησης οργανικών θέσεων που κενώνονται λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης και θέσης σε 
προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που τις κατείχαν, κατ’ εφαρμογή των παρ. 1β, 1γ και 2 του 
άρθρου 33 του Ν. 4024/2011» ως προς το σύνολο των Καλυμμένων (Α) θέσεων TE Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας και ως προς το σύνολο των Καλυμμένων (Α μείον Β) θέσεων του Πίνακα ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Αριθμός οργανικών θέσεων
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Σύνολο οργανικών
θέσεων μετά την

κατάργηση

ΜΟΝΙΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ

Καλυμμένες
(Α)

Καταργούμενες
(Β)

Λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης του κατέ−
χοντος την καταργούμενη θέση υπαλλή−
λου κατ’ εφαρμογή των παρ. 1β ή/και 1γ 
του άρ. 33 του Ν. 4024/2011 ή θέσης του 
σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 1γ του ιδίου άρθρου 
και νόμου (συμπληρώστε τον αριθμό των 
καταργούμενων θέσεων που αντιστοιχεί 

στις παρακάτω περιπτώσεις)

Καλυμμένες
(Α μείον Β)

Αυτοδίκαιη
απόλυση

Θέση σε
προσυνταξιοδοτική
διαθεσιμότητα (1γ)(1β) (1γ)

43 1 1 42

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κλάδος ΕΠΑΓΓΕΛ−
ΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 524 7 2 2 3 517

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 17 Δεκεμβρίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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