
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 
τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους 
μακροχρόνια ανέργους.

2 Τροποποίηση  - συμπλήρωση του Οργανισμού 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσ-
σαλονίκης «ΑΧΕΠΑ». 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    οικ. 48222/1215 (1)
Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 

τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους 

μακροχρόνια ανέργους.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1β του άρθρου 74 του ν. 3746/2009 «Ταμείο 

Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσω-
μάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική 
ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντα-
σφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (Α’ 27),

2. τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από 
την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’ 91),

3. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 258),

4. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

5. το άρθρο 92 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της 
Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 
Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 
νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων 
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),

6. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’  133),

7. το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133),

8. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

9. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

10. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών (Α’ 121), καθώς και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

11. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

12. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

13. το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180),

14. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

15. την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

16. την υπ’ αρ. οικ. 5687/282/16-4-2020 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 
ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ σε μη επιδοτούμενους 
μακροχρόνια ανέργους» (Β’ 1468),

17. τις υπ’ αρ. 1554/19-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΩ04691Ω2-
ΒΕ9), 1993/19-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΧ34691Ω2-9ΗΟ), 1249/
19-11-2020 (ΑΔΑ: 6Τ904691Ω2-72Σ), 947/19-11-2020 
(ΑΔΑ: ΩΛ264691Ω2-6ΡΤ), 809/19-11-2020 (ΑΔΑ: 
Ψ96Α4691Ω2-Ε9Ρ), 823/19-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΧΜ4691Ω2-
ΠΧΦ) και 2804/19-11-2020 (ΑΔΑ: Ω08Ν4691Ω2-ΝΟΒ) απο-
φάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ περί 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης.

18. την υπ’ αρ. 71822/19-11-2020 βεβαίωση δέσμευ-
σης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του ΟΑΕΔ,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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19. την υπ’ αρ. οικ. 45663/2433/19-11-2020 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

20. το γεγονός ότι οι μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι 
δεν λαμβάνουν το επίδομα των μακροχρονίως ανέργων 
πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις στην αγορά ερ-
γασίας του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης υπόψη 
της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας,

21. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους πενήντα δύο εκατομμυρί-
ων ευρώ (52.000.000 €) σε βάρος του προϋπολογισμού 
του ΟΑΕΔ, η οποία καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις στον ΚΑΕ 0659.00 οικονομικού έτους 2020, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης
σε κάθε μη επιδοτούμενο μακροχρόνια άνεργο

Εγκρίνουμε τη χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικο-
νομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) 
σε κάθε μη επιδοτούμενο μακροχρόνια άνεργο, εγγε-
γραμμένο στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, που αποκτά 
την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου από 1-3-2020 
έως και τη δημοσίευση της παρούσας, εξαιρουμένων 
όσων έλαβαν την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση της υπ’ 
αρ. οικ. 5687/282/16-4-2020 κοινής υπουργικής από-
φασης (Β’ 1468).

Άρθρο 2
Διαδικασία καταβολής 
της οικονομικής ενίσχυσης

1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1 
πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ κατόπιν έγκρισης από 
το Δ.Σ. του Οργανισμού, μετά από οίκοθεν έλεγχο στο 
μητρώο ανέργων και σχετική εισήγηση των αρμοδίων 
Διευθύνσεων.

2. Από τον οίκοθεν έλεγχο του ΟΑΕΔ διαπιστώνονται 
για κάθε δικαιούχο τα παρακάτω στοιχεία:

α) Η διατήρηση της ιδιότητας του μακροχρόνια άνερ-
γου κατά τη δημοσίευση της παρούσας, 

β) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώ-
νυμο, 

γ) ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου. 

δ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑMΚΑ), 
ε) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), 
στ) ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογα-

ριασμού, καθώς και ο διεθνής αριθμός του τραπεζικού 
λογαριασμού (IBAN).

3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα ως 
άνω στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ 
εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο ΟΑΕΔ.

5. Η καταβολή της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 
ολοκληρώνεται την 31-12-2020.

Άρθρο 3
Αχρεωστήτως καταβληθέντα

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογί-
ζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση 

του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και εισπράττονται κατά τις διατάξεις 
του ΚΕΔΕ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

I

Αριθμ. Γ2α/54403 (2    ) 
 Τροποποίηση - συμπλήρωση του Οργανισμού 

του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσ-

σαλονίκης «ΑΧΕΠΑ».  

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -  ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρ-
θρο 12 του ν. 4638/2019 «Κύρωση: α) της από 25-9-2019
Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την 
υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α’ 142), 
β) της από 30-9-2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α’ 145), 
γ) της από 4-10-2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 150) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 181) και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 42 του ν. 4690/2020 (Α’ 104). 

2. Το άρθρο 6 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγ-
χρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 37), όπως ισχύει. 

3. Την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: 
α) της από 13-4-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπι-
ση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 84) και β) της από 1-5-2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα 
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του  κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 104), όπως ισχύει. 

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133). 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 57725Τεύχος B’ 5225/25.11.2020

5. Το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσο-
κομείων» (Α’ 32), όπως ισχύει. 

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

7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155). 

8. Την υπ’ αρ. 50713/11-8-2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κο-
ντοζαμάνη» (Β’ 3360). 

9. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805). 

10. Την υπό στοιχεία Υ68/20-10-2020 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678). 

11. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 6321/17-01-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» (Β’ 174), 
όπως ισχύει. 

12. Την υπ’ αρ. 32264/27-8-2020 εισήγηση της 4ης Υ.ΠΕ. 
Μακεδονίας και Θράκης. 

13. Το υπ’ αρ. 33646/6-8-2020 έγγραφο του Διοικητή 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλο-
νίκης «ΑΧΕΠΑ». 

14. Τα πρακτικά της υπ’ αρ. 130/8-10-2020 συνεδρία-
σης του Κε.Σ.Υ.Πε. (θέμα 5ο). 

15. Την υπό στοιχεία Β1α, Β2α/οικ. 70137/3-11-2020 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας. 

16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής, προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 
σε βάρος του ετήσιου προϋπολογισμού του τρέχοντος 
έτους του Π.Γ.Ν. Θ. «ΑΧΕΠΑ», η οποία ανέρχεται ετη-
σίως στο συνολικό ποσό των 22.523,00 € και αφορά 
σε λειτουργικές δαπάνες του Νοσοκομείου. Η εν λόγω 
ετήσια δαπάνη θα βαρύνει και τους επόμενους ετή-
σιους προϋπολογισμούς του Φορέα εντός των ορίων 
εκάστου οικονομικού έτους του ισχύοντος ΜΠΔΣ. Ανα-
φορικά με τις θέσεις προσωπικού, κατανέμονται στην 
Ιατρική Υπηρεσία 12 θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ 
για τη στελέχωση της Μ.Ε.Θ. και 15 θέσεις κλάδου ΤΕ 
Νοσηλευτικής στη Νοσηλευτική Υπηρεσία. Οι εν λόγω 
θέσεις αποτελούν μέρος των πεντακοσίων (500) θέσε-
ων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. και των χιλίων (1.000) 
οργανικών θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού που 
έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 4690/2020, 
αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 6321/17-01-2013 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενι-
κού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» (Β’ 174), όπως 
έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία Υ4α/28393/13/
20-5-2013 (Β’ 1289), Α3α/16470/26-10-2016 (Β’ 3685), 
Α3α/22940/9-8-2017 (Β’ 2947), Γ2α/οικ. 81580/01-11-2017
(Β’ 3884), Γ2α/οικ. 90570/22-11-2018 (Β’ 5261) και Γ2α/

οικ. 75789/29-10-2019 (Β’ 4160) αποφάσεις και ισχύει, 
τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής: 

Άρθρο 1

Το άρθρο 4 «ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ» αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ 
Η συνολική δύναμη του Νοσοκομείου ορίζεται σε εξα-

κόσιες ενενήντα επτά (697) οργανικές κλίνες». 

Άρθρο 2 

Στο άρθρο 6 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» 
επέρχονται οι κάτωθι αλλαγές: 

Η δυναμικότητα κλινών των Ιατρικών Τομέων αναδι-
αμορφώνεται ως ακολούθως: 

«Α. ΤΟΜΕΙΣ 
α) Πρώτος Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 200 

κλινών.
β) Δεύτερος Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 

200 κλινών.
γ) Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 229 κλινών. 
δ) Εργαστηριακός Τομέας.
ε) Τομέας Ψυχικής Υγείας με δυναμικότητα 68 κλινών» .
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο 

άρθρο παραμένει ως έχει. 

Άρθρο 3 

Στο άρθρο 16 «ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» επέρχονται οι 
κάτωθι αλλαγές: 

1. Στην παρ. 2 «ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» και ει-
δικότερα στην περ. (Α) κατανέμονται δώδεκα (12) θέ-
σεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας Παθολογίας 
ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας  - Φυματιολογίας 
ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας για 
τη στελέχωση της ΜΕΘ, οι οποίες συστάθηκαν με τη δι-
άταξη του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως 
η παρ. 1 αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 81 του
ν. 4745/2020 (Α΄ 214) και οι οποίες δεν συνυπολογίζο-
νται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α’ 32). 
Κατόπιν αυτού, ο αριθμός των θέσεων διαμορφώνεται 
ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας
ή Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας
ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας
ή Νεφρολογίας 

12

Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλά-
δου ΕΣΥ στην ΜΕΘ, απαιτείται η κατοχή του τίτλου μιας 
(1) εκ των ειδικοτήτων: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙ-
ΑΣ και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84
του ν. 2071/1992, όπως ισχύει. 
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2. Στην παρ. 3 «ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» 
κατανέμονται δεκαπέντε (15) θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευ-
τικής, οι οποίες συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 54
του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως η παρ. 1 αυτού αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214) 
και οι οποίες δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του 
άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α’ 32) και οι θέσεις του συ-
γκεκριμένου κλάδου διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής 
Τριακόσιες εβδομήντα εννέα (379) θέσεις.
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμε-

νο άρθρο παραμένει ως έχει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Υφυπουργός Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ   
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