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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων
του Υπουργείου Υγείας που μεταφέρονται και
ασκούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού του
άρθρου 38 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

2

Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3

Έγκριση κατανομής δεκαεπτά (17) κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ στα Ακαδημαϊκά τμήματα του
Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α1ε/Γ.Π.οικ. 1501
(1)
Καθορισμός αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Υγείας που μεταφέρονται
και ασκούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού
του άρθρου 38 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 38 και 39 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό
κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως έχουν τροποποιηθεί
με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 174 του ν. 4635/2019
«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167)
και ισχύουν.
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αρ. Φύλλου 222

6. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας
των υπηρεσιών του Υπουργείου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
1. Η Υπηρεσία Συντονισμού συστήνεται με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν. 4622/2019 (Α΄133),
λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως αποστολή
τον συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας
και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.
Αποτελείται από (α) το Γραφείο Συντονισμού Δημοσίων
Πολιτικών και (β) το Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο τμήματος και ασκούν τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην
παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου.
2. Αρμοδιότητες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 38
του ν. 4622/2019 (Α΄133), οι οποίες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου ασκούνταν από άλλες οργανικές μονάδες σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (Α΄148),
παύουν να ασκούνται από αυτές και ασκούνται από την
Υπηρεσία Συντονισμού, με βάση τα αναλυτικά οριζόμενα
στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
1. Από το σύνολο των αρμοδιοτήτων που ασκούνται
από τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Υγείας,
με βάση τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (Α΄148), καθορίζονται οι αρμοδιότητες οργανικών μονάδων που
μεταφέρονται στην Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Υγείας και ασκούνται από αυτήν. Οι αρμοδιότητες
αυτές κατανέμονται στα Γραφεία της Υπηρεσίας Συντονισμού σύμφωνα με τις διακρίσεις των επόμενων
παραγράφων.
2. Στο Γραφείο Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών, μεταφέρονται:
α. Η αρμοδιότητα του τμήματος Σύστασης και Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών, που αφορά
στη διαδικασία ορισμού υπηρεσιακών παραγόντων για
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τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας ή άλλα συλλογικά
όργανα της Προεδρίας της Κυβέρνησης ή άλλων Υπουργείων ή του Υπουργείου Υγείας. Στην αρμοδιότητα αυτή
δεν περιλαμβάνεται η έκδοση πράξεων σύστασης και
συγκρότησης συλλογικών οργάνων.
β. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διεθνών Οργανισμών και του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων, που αφορούν στην παρακολούθηση της δραστηριότητας των εκπροσώπων του
Υπουργείου σε υπερεθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς,
συλλογικά όργανα, συνέδρια και φόρουμ.
3. Στο Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Υπηρεσίας Συντονισμού, μεταφέρεται το
σύνολο των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
και Κωδικοποίησης.
Άρθρο 3
ΤΕΛΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καταργείται η αριθμ. Α1ε/Γ.Π.οικ.68338/26-09-2019 απόφαση
του Υπουργού Υγείας με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Υγείας που
μεταφέρονται και ασκούνται από την Υπηρεσία Συντονισμού και τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου των άρθρων
38 και 39 του ν. 4622/2019 (Α΄133)» (ΦΕΚ Β΄3658, ΑΔΑ:
6Η45465ΦΥΟ-84Ε).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ι

Αριθμ.: 93199 οικ.
(2)
Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 51 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών του ν. 1756/
1988, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) των άρθρων 16 παρ.2 και 20 του κεφ. Γ της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις-κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης» (Α’94),
γ) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν την περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας (Α’232), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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δ) του άρθρου 7 παρ.3 του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», (Α’ 136), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει,
ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (Α’ 98),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121),
ζ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145).
2. Την υπουργική απόφαση 2/19609/0022 «Καθορισμός επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετεί στις
Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές καθώς και στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες.», (Β’ 553), όπως τροποποιήθηκε
με την υπουργική απόφαση 2/51490/0022/27-8-2007
(Β’ 1776) και με την υπουργική απόφαση 2/56884/0022/
25-7-2008 (Β’ 1471).
3. Την αριθ. 340/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051).
4. Το από 7-8-2019 έγγραφο του Τμήματος Εκκαθάρισης Αποδοχών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με το οποίο
προϋπολογίζεται η δαπάνη για την απόσπαση ενός Δικαστικού Λειτουργού με το βαθμό του Πρωτοδίκη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.
5. Τις αριθμ. 60435/8-8-2019 και 76464/21-10-2019
αποφάσεις προέγκρισης δέσμευσης πίστωσης της αρμόδιας υπηρεσίας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού ύψους 9.324,44 ευρώ για το
οικονομικό έτος 2019, η οποία θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 2120209001 «Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή» του προϋπολογισμού εξόδων του
Υπουργείου Δικαιοσύνης,
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού ύψους 13.986,66 ευρώ για
το οικονομικό έτος 2020, για την οποία η Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης
έχει ήδη εγκρίνει την ανάληψη υποχρέωσης σε βάρος
της πίστωσης του ΚΑΕ 2120209001 «Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή» του προϋπολογισμού εξόδων του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την κάλυψη της συνολικής
ως άνω δαπάνης, όπως προκύπτει από το αριθ. πρωτ.
Β1.ΦΙ.50/69929/14.11.2019 έγγραφο της αρμόδιας
υπηρεσίας (Εισήγηση της παρ.5, ε’του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014), αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής,
από 1.9.2019, του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού,
ο οποίος αποσπάται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 51 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών,
σε ποσοστό επί του επιδόματος, σε μηνιαία βάση, του
Έλληνα Πρέσβη στο Λουξεμβούργο ως ακολούθως:
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1. Μέχρι τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας, 60%.
2. Από (4) έτη μέχρι δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας, 65%.
3. Από δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας και άνω, 75%.
Β. Στον αποσπασμένο Δικαστικό ή Εισαγγελικό Λειτουργό Λειτουργό, εφόσον δεν παρέχεται δωρεάν κατοικία από το Δημόσιο, το ποσοστό του επιδόματος
υπηρεσίας αλλοδαπής προσαυξάνεται κατά 10% επί του
επιδόματος του Προϊσταμένου/Πρέσβεως.
Γ. Στον αποσπασμένο Δικαστικό ή Εισαγγελικό Λειτουργό, το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής προσαυξάνεται κατά ποσοστό 8% για κάθε τέκνο ηλικίας μέχρι 6
ετών, κατά ποσοστό 12% για κάθε τέκνο ηλικίας από 7
μέχρι 12 ετών και κατά ποσοστό 16% για κάθε τέκνο
ηλικίας από 13 μέχρι 18 ετών επί του επιδόματος του
Προϊσταμένου/Πρέσβεως ή 24 ετών, εφόσον αποδεδειγμένα φοιτά σε Ανώτερα ή Ανώτατα εκπαιδευτικά
Ιδρύματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του
ν. 4354/2015, εφόσον το τέκνο συνοικεί με αυτόν καθ’
όλη τη διάρκεια της απόσπασής του.
Δ. Οι παροχές που προβλέπει η παρούσα απόφαση
καταβάλλονται μόνο κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από κοινοτική ή άλλη επιχορήγηση οποιασδήποτε
μορφής.
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.9.2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2019
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Εξωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΝΔΙΑΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 68
(3)
Έγκριση κατανομής δεκαεπτά (17) κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Συνεδρίαση 422η/ 19-12-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος
Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.Α΄/1974) περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις
Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών
αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α΄310), το ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25
τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των
περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 48/τ.Α΄/1983) Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης...,
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καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου
Κρήτης.
2. Το π.δ. 358/1998 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄/1998) «Περί Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου
Κρήτης».
3. Το ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/1999) «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3469/2006
(ΦΕΚ 131/τ.Α΄/2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 16 του ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν
σήμερα.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112 τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/
τ.Α΄/2013), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010
απόφαση.
7. Το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄/2017) «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις).
8. Την αριθμ. 146408/Ζ1/ 20-09-2019 διαπιστωτική
πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως περί άσκησης καθηκόντων Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕK 783/2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).
9. Την αριθμ. 10796/02-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΠΜ469Β7ΓΕΙΓ) πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και την τροποποίησή της με
την αριθμ. 12062/26-09-2019 (ΑΔΑ: 62ΜΔ469Β7Γ-Ν4Α)
πράξη.
10. Tο με Αρ. Γεν. Πρωτ.: 16606/13-12-2019 έγγραφο
της Αναπλ. Προϊσταμένης της Δ/νσης Διοικητικού, Μαρίας Μουζουράκη.
11. Tην αριθ. Φ/106843/Ζ2/02-07-2019 (ΑΔΑ:
Ψ4ΑΨ4653ΠΣ-ΣΒΒ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας
με θέμα «Κατανομή πεντακοσίων (500) θέσεων για την
πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ στα Α.Ε.Ι.
για το έτος 2019-2020».
12. Την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης.
13. Tην αριθμ. 418η/17-10-2019, θέμα Διοικητικά 2ο
(ΑΔΑ:ΩΑΥΒ469Β7Γ-ΘΦΛ) απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με το παρόν θέμα.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζει και εγκρίνει:
Την κατανομή δεκαεπτά (17) κενών οργανικών θέσεων
ΔΕΠ στα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης για το έτος 2019-2020, σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 16 του ν. 4009/2011, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

1996

α/α

Αριθμ.
θέσεων

Τμήμα

1

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

2
3

6
7
8

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

9

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

4
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
1
11 ΦΥΣΙΚΗΣ
2
12 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
1
13 ΧΗΜΕΙΑΣ
1
14 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1
15 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
1
16 ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
ΣΥΝΟΛΟ
17
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 8 Ιανουαρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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