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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στους Δήμους Ανατολικής Σάμου
και Δυτικής Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας
Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που
εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 30-10-2020.

2

Μεταφορά/μετατροπή οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού και σύσταση οργανικής θέσης
εξειδικευόμενου ιατρού στην οργανική μονάδα
έδρας ’’ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ του ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. “Γ.Ν.
ΑΘΗΝΩΝ O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜIΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ”.

3

Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών και σύσταση οργανικών θέσεων εξειδικευόμενων ιατρών στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1246
(1)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στους Δήμους Ανατολικής Σάμου
και Δυτικής Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας
Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που
εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 30-10-2020.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α’ 114),
όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός
Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που
εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.

Αρ. Φύλλου 4926

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του
ν. 2275/1994 (Α’ 238), όπως ισχύει, με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε
μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.- Α’ 90), όπως
ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.- Α’ 170), όπως
ισχύουν.
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
9. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41.
11. Την υπό στοιχεία ΓΓ 6056/31-10-2020 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:
6Τ5946ΜΤΛΒ-ΣΕΑ), με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως
και 30 Απριλίου 2021 οι Δήμοι Ανατολικής Σάμου και
Δυτικής Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την αντιμετώπιση των
έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που
προέκυψαν λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που
εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 30-10-2020.
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12. Το γεγονός ότι η εν λόγω ισχυρή σεισμική δόνηση
είχε ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και
οικονομική ζωή στην ανωτέρω περιοχή.
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 30-04-2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση
(έδρα) στους Δήμους Ανατολικής Σάμου και Δυτικής
Σάμου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που λήγουν ή έληξαν από 30-102020 μέχρι και 30-04-2021. Έως την ίδια ημερομηνία και
για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι
προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 30-04-2021 η πληρωμή
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 30-10-2020
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Γ2α/46272
(2)
Μεταφορά/μετατροπή οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού και σύσταση οργανικής θέσης
εξειδικευόμενου ιατρού στην οργανική μονάδα
έδρας ’’ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ του ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. “Γ.Ν.
ΑΘΗΝΩΝ O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜIΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ”.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας» (Α’ 143), όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 83 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και
Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α’ 123).
3. Το άρθρο 42 του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής
Δεοντολογίας» (Α’ 287).
4. Το άρθρο 4 του ν. 4613/2019 «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και
άλλες διατάξεις» (Α’ 78).
5. Το άρθρο 6 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 81), όπως ισχύει.
6. Tην παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).
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7. Tο άρθρο 38 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
υπ’ αρ. 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).
8. Tο άρθρο 8 του ν. 4683/2020 «Κύρωση της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.)
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
9. Tο άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
10. Tην παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας υπ’ αρ. 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
11. Tο άρθρο 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεωνσε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α’ 65).
12. Την υπό στοιχεία Δ1γ.οικ.2337/15-01-1986 κοινή
υπουργική απόφαση «Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων
ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ν.δ. 2592/1953, Στρατιωτικά Ιδ. Δικαίου (Β’ 12).
13. Το άρθρο 2 του π.δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων»
(Α’ 48).
14. Το υπ’ αρ. π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α’ 121).
15. Την υπ’ αρ. 50713/11-08-2020 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη»
απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’ 3360), όπως ισχύει.
16. Το υπ’ αρ. π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
17. Την υπό στοιχεία Υ44/05-08-2020 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» απόφαση του Πρωθυπουργού
(Β’ 3299).
18. Τις διατάξεις του π.δ. 386/1995 «Καθορισμός της
εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία και της εξειδίκευσης
στην Κλινική Μικροβιολογία» (Α’ 216), όπως ισχύει. 3
19. Την υπ’ αρ. 31094/13-07-2020 εισήγηση της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.
20. Το ακριβές απόσπασμα της 7ης συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του ενιαίου ΝΠΔΔ «Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜIΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ».
21. Το πρακτικό της 125ης συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ
της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 (θέμα 12ο).
22. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ. 56463/11-09-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
23. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, και στους προϋπολογισμούς των φορέων, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά/μετατροπή μίας (1) οργανικής θέσης
ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής
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που έχει συσταθεί με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Α3β/
οικ. 9952/1986 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 369)
σε μία (1) οργανική θέση εξειδικευόμενου ιατρού για
εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία στην οργανική μονάδα
έδρας «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» του ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. “Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜIΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ”.
Η ανωτέρω κατάργηση των θέσεων θα υλοποιηθεί,
όταν τοποθετηθούν για ειδίκευση τυχόν ιατροί που είναι
εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας
για τη λήψη ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, μέχρι την
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός
Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ2α/46278
(3)
Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών και σύσταση οργανικών θέσεων εξειδικευόμενων ιατρών στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ".
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας» (Α’ 143), όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 83 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και
Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α’ 123).
3. Το άρθρο 42 του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής
Δεοντολογίας» (Α’ 287).
4. Το άρθρο 4 του ν. 4613/2019 «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και
άλλες διατάξεις» (Α’ 78).
5. Το άρθρο 6 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 81), όπως ισχύει.
6. Την παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).
7. Το άρθρο 38 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
υπ’ αρ. 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).
8. Το άρθρο 8 του ν. 4683/2020 «Κύρωση της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.)
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπει-
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ών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς
και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και άλλες διατάξεις»
(Α’ 83).
9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
10. Την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας υπ’ αρ. 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
11. Το άρθρο 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεωνσε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α’ 65).
12. Την υπό στοιχεία Δ1γ.οικ.2337/15-01-1986 κοινή
υπουργική απόφαση «Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων
ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ν.δ. 2592/1953, Στρατιωτικά Ιδ. Δικαίου (Β’ 12).
13. Το άρθρο 2 του π.δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων»
(Α’ 48).
14. Το υπ’ αρ. π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α’ 121).
15. Την υπ’ αρ. 50713/11-08-2020 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη»
απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’ 3360),όπως ισχύει.
16. Το υπ’ αρ. π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
17. Την υπό στοιχεία Υ44/05-08-2020 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» απόφαση του Πρωθυπουργού
(Β’ 3299).
18. Τις διατάξεις του π.δ. 386/1995 «Καθορισμός της
εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία και της εξειδίκευσης
στην Κλινική Μικροβιολογία» (Α’ 216), όπως ισχύει.
19. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ7α/Γ.Π οικ.28799/
08-04-2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός εξειδίκευσης στην επεμβατική ακτινολογία» (Β’ 1020), όπως
ισχύει.
20. Την υπ’ αρ. 32059/20-07-2020 εισήγηση της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.
21. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 10/14-05-2020
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Α. «Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
22. Το πρακτικό της 125ης συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ
της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 (θέμα 11ο).
23. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ. 56459/11-09-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
24. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, και στους προϋπολογισμούς των φορέων, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά/μετατροπή μίας (1) οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας που έχει συσταθεί με τις διατάξεις του π.δ. 329/1975
(Α’ 96) σε μία (1) οργανική θέση εξειδικευόμενου ιατρού
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για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία και μίας (1) οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Αιματολογίας που
έχει συσταθεί με την υπό στοιχεία Α3β/10393/1987 Υ.Α. (Β’ 538) σε μία (1) οργανική θέση εξειδικευόμενου ιατρού για
εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ".
Η ανωτέρω κατάργηση των θέσεων θα υλοποιηθεί, όταν τοποθετηθούν για ειδίκευση τυχόν ιατροί που είναι εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας για τη λήψη ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας και Αιματολογίας,
μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
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