
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συνεργασία μεταξύ των Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΥ», Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και του Γ.Ν.Ν.Ι. 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» για την αντιμετώπιση 
οφθαλμολογικών περιστατικών σε παιδιά.

2 Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδι-
κευομένων ιατρών στην οργανική μονάδα «Ο ΑΓ. 
ΑΝΔΡΕΑΣ» του Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».

3 Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδι-
κευομένων ιατρών στην οργανική μονάδα έδρας 
“ΧΑΛΚΙΔΑ” του Ν.Π.Δ.Δ. «Γενικό Νοσοκομείο Χαλ-
κίδας - Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Καρύστου - Γενικό 
Νοσοκομείο Κ.Υ. Κύμης».

4 Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικευόμενων 
ιατρών στην ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας  - 
Κοινωνικής Ιατρικής με μεταφορά/μετατροπή 
οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών σε Νο-
σοκομεία αρμοδιότητας της 2ης Υ.ΠΕ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ2α/Γ.Π.30575 (1)
   Συνεργασία μεταξύ των Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑ-

ΚΟΥ», Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και του Γ.Ν.Ν.Ι. 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» για την αντιμετώπιση 

οφθαλμολογικών περιστατικών σε παιδιά. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4052/2012 

(A΄ 41), όπως προστέθηκε με την παρ. Β του άρθρου 18 
του ν. 4213/2013 (Α΄ 261).

2. Τη διάταξη 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 (A΄ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121), όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αρ. 50713/11-08-2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κο-
ντοζαμάνη» (Β’ 3360).

5. Την υπ’ αρ. 21744/13-5-2020 εισήγηση της 1ης ΥΠΕ.
6. Την υπ’ αρ. 21083/27-12-2019 απόφαση του κοινού 

Διοικητή των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν.Π.Α. 
«ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» και Γ.Ν.Ν.Ι. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», καθώς 
και το πρακτικό της 5ης/30-9-2020 συνεδρίασης Δ.Σ., που 
διαβιβάστηκε με το από 9-11-2020 μήνυμα ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου του Νοσοκομείου.

7. Το υπ’ αρ. 37548/23-12-2019 έγγραφο του Γ.Ν.Α. 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» καθώς και το ακριβές απόσπασμα 
πρακτικών της υπ’ αρ. 45/17-12-2019, θέμα ΕΙΔ 4, συ-
νεδρίασης του Δ.Σ.

8. Το υπ’ αρ. 18754/22-4-2020 έγγραφο του Γ.Ν.Ν.Ι. 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ», καθώς και το ακρι-
βές απόσπασμα πρακτικών της 1ης/20-3-2020, θέμα Β8, 
συνεδρίασης του Δ.Σ. 

9. Την υπό στοιχεία Β1α/75019/23-11-2020 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας και το γεγονός ότι, από την εφαρ-
μογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ των Νοσοκομείων 
Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και 
του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ», για την αντιμετώπι-
ση οφθαλμολογικών περιστατικών.

Με την συνεργασία αυτή:
Α) Το Τμήμα Χειρουργικής Υαλοειδούς-Αμφιβλη-

στροειδούς της Α’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής 
Κλινικής του Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» θα συνδράμει το 
Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» σε περιπτώσεις παιδιών με 
αποκολλήσεις αμφιβληστροειδούς, αιμορραγία υαλοει-
δούς, χειρουργεία ωχράς κηλίδας κ.α.

Β) Το Τμήμα Κερατοειδούς της Α’ Πανεπιστημιακής 
Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 
θα συνδράμει το Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» σε περιπτώ-
σεις που χρειάζεται το παιδί να υποβληθεί σε επεμβάσεις 
κερατοπλαστικής.

Γ) Το Οφθαλμολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

28 Δεκεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5752

67181

user
Highlight



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ67182 Τεύχος B’ 5752/28.12.2020

ΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» θα συνδράμει με τη φυσική παρουσία 
της Δ/ντριας σε περιπτώσεις παιδιών με γλαύκωμα, στα 
χειρουργεία που θα γίνονται στο Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΥ», όταν κρίνεται απαραίτητο.

Αναισθησιολόγοι του Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» θα εκτε-
λούν προεγχειρητικό έλεγχο, θα συνοδεύουν παιδιά πριν και 
μετά το χειρουργείο που θα γίνεται στο Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑ-
ΤΑΣ», καθώς και θα δίνουν αναισθησία για το χειρουργείο.

Οι Διοικήσεις των εν λόγω Νοσοκομείων έχουν την 
ευθύνη για την υλοποίηση και την παρακολούθηση της 
συνεργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ2α/53639  (2)
      Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδι-

κευομένων ιατρών στην οργανική μονάδα «Ο ΑΓ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ» του Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα 

Υγείας» (Α΄ 143), όπως ισχύει,
β. του άρθρου 1 του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θε-

μάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινω-
νικών Υπηρεσιών» (Α’ 172),

γ. της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4484/2017 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110),

δ. της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγ-
χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 43),

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), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

στ. του άρθρου 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός 
συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών απο-
φάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α’ 65),

ζ. της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

2. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

3. Την υπ’ αρ. 50713/11-08-2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κο-
ντοζαμάνη» (Β’ 3360).

4. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ. 45725/12-06-2019 
υπουργική απόφαση «Εκπαίδευση στην ιατρική ειδι-
κότητα της Δημόσιας Υγείας  - Κοινωνικής Ιατρικής» 
(Β’ 2503).

6. Το υπ’ αρ. 34857/18-08-2020 έγγραφο της Διοίκησης 
της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και 
Δυτικής Ελλάδας.

7. Το ακριβές αντίγραφο πρακτικού της 134ης/
10-11-2020 συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ (θέμα 29ο).

8. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ. 77148/01-12-2020 έγγρα-
φο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του Προϋ-
πολογισμού του Φορέα, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά/μετατροπή δύο (2) οργανικών θέσεων 
ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, οι 
οποίες έχουν συσταθεί με την υπό στοιχεία Α3β/οικ. 
9609/17-07-1985 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 469), 
σε δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ει-
δικότητας Δημόσιας Υγείας - Κοινωνικής Ιατρικής, στην 
οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» του Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».

Οι ανωτέρω μεταφορές/μετατροπές θα υλοποιηθούν, 
όταν τοποθετηθούν για ειδίκευση όλοι οι ιατροί που είναι 
εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας 
για τη λήψη της ειδικότητας Γενικής Ιατρικής μέχρι την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ2α/58259  (3)

    Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδι-

κευομένων ιατρών στην οργανική μονάδα έδρας 

“ΧΑΛΚΙΔΑ” του Ν.Π.Δ.Δ. «Γενικό Νοσοκομείο 

Χαλκίδας - Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Καρύστου - 

Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Κύμης».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα 

Υγείας» (Α΄ 143), όπως ισχύει,
β. του άρθρου 1 του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θε-

μάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
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και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινω-
νικών Υπηρεσιών» (Α’ 172),

γ. της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4484/2017 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110),

δ. της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγ-
χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 43),

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), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

στ. του άρθρου 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός 
συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση Υπουργικών Απο-
φάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α’ 65),

ζ. της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

2. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

3. Την υπ’ αρ. 50713/11-08-2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κο-
ντοζαμάνη» (Β’ 3360).

4. Την υπό στοιχεία Υ7α/ΓΠ/οικ77063/03-06-2008 
υπουργική απόφαση «Αναγνώριση νοσοκομειακών 
μονάδων ως κατάλληλων για άσκηση των γιατρών»  
(Β’ 1084).

5. Την υπό στοιχεία Γ4β/οικ.85062/06-11-2015 υπουρ-
γική απόφαση «Αναγνώριση του Ουρολογικού Τμήμα-
τος του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας ως κατάλληλου 
για ειδίκευση γιατρών, στην ειδικότητα Ουρολογίας»  
(Β’ 2439).

6. Το υπ’  αρ. 82898/18-09-2020 έγγραφο της Διοίκησης 
της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

7. Το ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της 134ης/
10-11-2020 συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ.

8. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.77150/01-12-2020 έγγραφο 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του Προϋ-
πολογισμού του Φορέα, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά/μετατροπή δύο (2) οργανικών θέσεων 
ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, οι 
οποίες έχουν συσταθεί με την υπό στοιχεία Υ4α/1328/
17-02-1998 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 144), σε μία (1) 
οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Παι-
διατρικής και σε μία (1) οργανική θέση ειδικευόμενου 
ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας, στην οργανική μονά-
δα έδρας «ΧΑΛΚΙΔΑ» του Ν.Π.Δ.Δ. «Γενικό Νοσοκομείο 

Χαλκίδας - Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Καρύστου - Γενικό 
Νοσοκομείο Κύμης».

Οι ανωτέρω μεταφορές/μετατροπές θα υλοποιηθούν, 
όταν τοποθετηθούν για ειδίκευση όλοι οι ιατροί που είναι 
εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας 
για τη λήψη της ειδικότητας Γενικής Ιατρικής μέχρι την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18  Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ2α/57099  (4)

    Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ια-

τρών στην ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας  - 

Κοινωνικής Ιατρικής με μεταφορά/μετατροπή 

οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών σε Νο-

σοκομεία αρμοδιότητας της 2ης Υ.ΠΕ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα 

Υγείας» (Α΄ 143), όπως ισχύει,
β. του άρθρου 1 του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θε-

μάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινω-
νικών Υπηρεσιών» (Α’ 172),

γ. της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4484/2017 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110),

δ. της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4600/2019 «Εκσυγ-
χρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτι-
κών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 43),

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), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

στ. του άρθρου 1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός 
συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών απο-
φάσεων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α’ 65),

ζ. της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

2. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).
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3. Την υπ’ αρ. 50713/11-08-2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κο-
ντοζαμάνη»  (Β’ 3360).

4. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ. 45725/12-06-2019 
υπουργική απόφαση «Εκπαίδευση στην ιατρική ειδι-
κότητα της Δημόσιας Υγείας  - Κοινωνικής Ιατρικής» 
(Β’ 2503).

6. Τις υπό στοιχεία ΔΠΑΠ 44678/14-08-2020 και ΔΠΑΠ 
52081/23-09-2020 εισηγήσεις της Διοίκησης της 2ης 
Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

7. Το ακριβές αντίγραφο πρακτικού της 134ης/
10-11-2020 συνεδρίασης του ΚΕΣΥΠΕ (θέμα 21ο).

8. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ. 78006/03-12-2020 έγγρα-
φο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του Προϋ-
πολογισμού των Φορέων, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά/μετατροπή:
1) μίας (1) οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού ει-

δικότητας Ιατρικής της Εργασίας, σε μία (1) οργανική 
θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Δημόσιας Υγεί-
ας - Κοινωνικής Ιατρικής, στην οργανική μονάδα έδρας 
«ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» του Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά 

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής 
Αττικής «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»,

2) μίας (1) οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού 
ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, σε μία (1) οργανική θέση 
ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Δημόσιας Υγείας - Κοι-
νωνικής Ιατρικής, στο Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ,

3) μίας (1) οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικό-
τητας Ορθοπεδικής του Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ, σε μία 
(1) οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Δη-
μόσιας Υγείας - Κοινωνικής Ιατρικής, στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»,

4) μίας (1) οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδι-
κότητας Χειρουργικής Παίδων, σε μία (1) οργανική θέση 
ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Δημόσιας Υγείας - Κοι-
νωνικής Ιατρικής, στο Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ».

Οι ανωτέρω μεταφορές/μετατροπές θα υλοποιηθούν, 
όταν τοποθετηθούν για ειδίκευση όλοι οι ιατροί που είναι 
εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας 
για τη λήψη της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας, 
Γενικής Ιατρικής, Ορθοπεδικής και Χειρουργικής Παίδων 
μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας από-
φασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02057522812200004*
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