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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή για διορισμό σύμφωνα με ειδικές δια-
τάξεις στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος για 
το έτος 2018.

2 Kατανομή για το διορισμό συγγενών αποβιωσά-
ντων κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 
καθήκοντος στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

3 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τά-
ξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

4 Σύναψη επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης έργου με 
ισάριθμα άτομα διαφόρων ειδικοτήτων από το Κέ-
ντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./111/25730 (1)
Κατανομή για διορισμό σύμφωνα με ειδικές δι-

ατάξεις στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος 

για το έτος 2018.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικήs κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2. Τις διατάξεις των αρ. 31 του ν. 2800/2000, αρ. 4 του 
ν. 2840/2000 και αρ. 25 του ν. 4058/2012 όπως ισχύουν.

3. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 

μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και 
το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. έγγραφο ΓΔΟΕΣ/1/4/471/ 
13.07.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Το-
μέας Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Γενική 
Δ/νση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, Δ/νση 
Επιτελικής Υποστήριξης, Τμήμα Προσωπικού και Διοι-
κητικής Μέριμνας).

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή για διορισμό προσωπικού στο Αρχηγείο 
Πυροσβεστικού Σώματος του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Πρώην ΥΔΤ και ΠτΠ), ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΛΑΔΟΣ

ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ
ΦΡΑΓΚΗΣ

αρ. 31, ν. 2800/2000
αρ. 4, ν. 2840/2000
αρ. 25, ν. 4058/2012

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΝΤΑΚΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

αρ. 31, ν. 2800/2000
αρ. 4, ν. 2840/2000
αρ. 25, ν. 4058/2012

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./112 /24427, 25651 (2)
Kατανομή για το διορισμό συγγενών αποβιωσά-

ντων κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 

καθήκοντος στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.  2266/1994 
(ΦΕΚ 218/Α΄/13-12-1994), όπως ισχύει.

3. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων» και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

4. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ  323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προ-
σωπικού.

5. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ.Φ.471.11/705388/Σ.1815/4.7.2018 
και Φ.471.11/163/705821/Σ.1904/13.7.2018 έγγραφα 
του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 
του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη,αποφασίζουμε:

Την κατανομή στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ α) της Κιοσέ Ειρήνης 
του Νικολάου, σε θέση μόνιμης υπαλλήλου, του κλά-
δου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και β) του Μαρκάκη 
Ευάγγελου του Ιωάννη, σε θέση μόνιμου υπαλλήλου, 
του κλάδου ΠΕ Θετικών Επιστημών/Μαθηματικός, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 
(ΦΕΚ 218/Α΄/13-12-1994), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018 

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Αριθμ. 130251/Δ2 (3)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τά-

ξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παρα-

γράφου 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 52 
του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

2) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του 
ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις».

3) Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 125/2016 (Α΄ 210) 
με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5) Την με αρ. 29/21-06-2018 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

6) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύ-
πτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 
Φ.1/Γ/228/116869/Β1/11-07-2018 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε::

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης 
του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, καθορίζεται ως εξής:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας –
Κοινού Προγράμματος

Ώρες

Ελληνική
Γλώσσα1

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
και Γραμματεία

1

Νέα Ελληνική Γλώσσα 2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2

Μαθηματικά2
Άλγεβρα 3

Γεωμετρία 1

Φυσικές
Επιστήμες3

Φυσική 2

Χημεία 1/2 *

Βιολογία 2/1 *
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Ιστορία 2

Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία 1

Θρησκευτικά 1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) 2

Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος 20

* Βιολογία: το 1ο τετράμηνο 2 ώρες και το 2ο τετράμηνο 
1 ώρα

* Χημεία: το 1ο τετράμηνο 1 ώρα και το 2ο τετράμηνο 
2 ώρες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών 
Σπουδών

Ώρες

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
(Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και 
Πολιτική Επιστήμη)

2

Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας 
Προσανατολισμού

5

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Ώρες

Φυσική 3

Μαθηματικά 2

Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας
Προσανατολισμού

5

1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά 
διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.
2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδα-

κτέα αντικείμενα-κλάδους: 
α) Άλγεβρα
β) Γεωμετρία.
3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά 

διδακτέα αντικείμενα-κλάδους: 
α) Φυσική
β) Χημεία 
γ) Βιολογία.
Για τα παραπάνω μαθήματα ισχύουν τα Προγράμματα 

Σπουδών της B΄ τάξης του Ημερήσιου ΓΕ.Λ.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό 

έτος 2018-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αριθμ. οικ. 42233/Δ1/14892 (4)
Σύναψη επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης έργου 

με ισάριθμα άτομα διαφόρων ειδικοτήτων από 

το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Ηπείρου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο-

ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 206), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 «Ανοι-
κτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφο-
ριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση 
του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομο-
θεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω 
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγι-
κού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (Α’ 237).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4025/2011 «Ανα-
συγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα 
Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 228).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 «Κατάρ-
γηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 16).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

9. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./175/13784/19-06-2018 από-
φαση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

10. Τις υπ’αρ. πρωτ. 23139/12-12-2017, 23141/ 
12.12.2017 και 23143/12-12-2017 βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ.

11. Το γεγονός, ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογι-
σμό και ανέρχεται στο ποσό των 51.000,00 € περίπου και 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου Κοινωνικής 
Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου των ετών 2018 και 2019 
(ΚΑΕ 0413).

12. Τις αριθ. πρωτ. 18/02-01-2018 (ΑΔΑ: 67Π9ΟΞΧΓ-Σ6Χ) 
και αριθ. πρωτ. 861/13-04-2018 (ΑΔΑ: 6Ξ6ΜΟΞΧΓ-3ΙΑ) 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του ΚΚΠΠ Ηπείρου.

13. Την με αρ. πρωτ. 23168/1874/30-04-2018 εισήγη-
ση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’), αποφασίζουμε:
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Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων με τα οποία 
μπορεί το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
Ηπείρου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε επτά (7) άτομα δια-
φόρων ειδικοτήτων για την εξυπηρέτηση αναγκών των 
Παραρτημάτων του, ως εξής:

α) δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων, 
ένα (1) στη μονάδα Ηγουμενίτσας και ένα (1) στη μονάδα 
Φιλιατών του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας, για 260 
ώρες το καθένα (52 εβδομάδες*4 ώρες/εβδομάδα). Η 
δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύμβαση 
θα ανέλθει στο ποσό των 12.000 €, ήτοι 6.000 € για κάθε 
ένα γιατρό ψυχίατρο που θα συμβληθεί με το Παράρτη-
μα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας.

β) δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Ορθοπεδικών, 
ένα (1) στη μονάδα Ηγουμενίτσας και ένα (1) στη μονάδα 
Φιλιατών του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας, για 104 
ώρες το καθένα (52 εβδομάδες*2 ώρες/εβδομάδα). Η 
δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύμβαση 
θα ανέλθει στο ποσό των 5.000 €, ήτοι 2.500 € για κάθε 
ένα γιατρό ορθοπεδικό που θα συμβληθεί με το Παράρ-
τημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας.

γ) τρία (3) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Παθολόγων 
ή Γενικής Ιατρικής, ένα (1) στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαν-
νίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» για 520 ώρες (52 εβδο-
μάδες * 10 ώρες/εβδομάδα), ένα (1) στη μονάδα Ηγου-
μενίτσας του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας για 312 
ώρες (52 εβδομάδες * 6 ώρες/ εβδομάδα) και ένα (1) στη 
μονάδα Φιλιατών του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας 

για 312 ώρες (52 εβδομάδες * 6 ώρες/ εβδομάδα). Η 
δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύμβαση 
θα ανέλθει στο ποσό των 34.000 €, ήτοι 9.250 € για κάθε 
ένα γιατρό που θα συμβληθεί με το Παράρτημα ΑΜΕΑ 
Θεσπρωτίας και 15.500 € για το γιατρό που θα συμβληθεί 
με το Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων.

Οι ανωτέρω ανάγκες δεν δύναται να καλυφθούν από 
το ήδη υπάρχον προσωπικό, διότι απαιτούνται εξειδικευ-
μένες ιατρικές γνώσεις που δεν διαθέτουν και δεν αιτιο-
λογείται η πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων των ανωτέρω 
ειδικοτήτων, λόγω των περιορισμένων αναγκών, διότι 
είναι πολύ μικρός ο αριθμός των περιθαλπομένων που 
χρήζουν τακτική ιατρική φροντίδα από ιατρό ειδικότη-
τας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή ορθοπεδικής 
και από παθολόγο ή γενικής ιατρικής. Όλες οι παραπάνω 
ειδικότητες θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ημέρες 
και ώρες της εβδομάδας που θα καθοριστούν από το 
Κέντρο κατόπιν συμφωνίας με τους συμβαλλόμενους και 
επιπροσθέτως όταν παρίσταται έκτακτη ανάγκη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής  
Ασφάλισης και Κοινωνικής Διοικητικής
Αλληλεγγύης Ανασυγκρότησης
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