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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Αθήνα,
08-05-2019
Αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 33995
ΠΡΟΣ
Όπως ο Πίνακας Διανομής

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ.Κώδικας: 10433
Τηλέφωνο: 213216-1227, 1207,
1223, 1224, 1218
Fax: 210-5248751, 213216 -1906
Email: dpnp_a@moh.gov.gr
Θέμα: Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής για θέσεις
ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας των

Μονάδων Υγείας των

ΔΥΠΕ.
Με αφορμή ερωτήματα των συμβουλίων σχετικά με την διαδικασία επιλογής ιατρών για
τις θέσεις Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας των Κέντρων Υγείας των ΔΥΠΕ σας γνωρίζουμε
τα εξής:
Με τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 2071/1992 ( ) ορίζονται τα εξής:

«2.Θέσεις ιατρών των κέντρων υγείας πληρούνται στο εξής από ιατρούς, που κατέχουν
την ειδικότητα της γενικής ιατρικής. 3. Εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι ιατροί με
ειδικότητα γενικής ιατρικής, οι θέσεις αυτές μπορεί να πληρούνται από ιατρούς άλλων
συγγενών ειδικοτήτων που θα ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης των θέσεων αυτών.»
Με το άρθρο 65 του ιδίου νόμου καθορίζονται τα τυπικά προσόντα για την πρόσληψη σε
θέση του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. όλων των βαθμίδων μεταξύ των οποίων τίτλος
ειδικότητας αντίστοιχος με τη θέση.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ανωτέρω διατάξεις για την κατάληψη των θέσεων των
Κέντρων Υγείας απαραίτητο τυπικό προσόν είναι ο τίτλος ειδικότητας της Γενικής
Ιατρικής και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος ιατρός με την ειδικότητα
αυτή ή εφόσον αυτός δεν αποδεχτεί τον διορισμό του η θέση μπορεί να πληρωθεί με
ιατρό άλλης ειδικότητας στην προκειμένη περίπτωση ειδικότητας Παθολογίας.
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Επομένως η αξιολόγηση, μοριοδότηση και βαθμολόγηση των υποψηφίων επιβάλλεται να
γίνεται μεταξύ των εχόντων τα ίδια τυπικά προσόντα. Συγκεκριμένα, όταν με την
προκήρυξη κλήθηκαν και υποψήφιοι με το τυπικό προσόν της ειδικότητας της
Παθολογίας θα λάβουν χώρα δυο αξιολογήσεις. Κατά την πρώτη οι έχοντες το τυπικό
προσόν του τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και κατά τη δεύτερη οι έχοντες το τυπικό
προσόν του τίτλου ειδικότητας της Παθολογίας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η γραμματεία του Συμβουλίου Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας
ελέγχει όλα τα τυπικά δικαιολογητικά των υποψηφίων που υποστηρίζουν το παραδεκτό ή
μη της υποψηφιότητάς τους και συντάσσει κατάσταση μια ανά ειδικότητα για την κάθε
θέση για τις μη παραδεκτές υποψηφιότητες που υποβάλλεται στο Συμβούλιο για
επικύρωση και ακολούθως καταχωρεί τα στοιχεία των βιογραφικών όπως αναγράφονται
στην αίτηση του κάθε υποψηφίου.
Κατά την διαδικασία μοριοδότησης και βαθμολόγησης των υποψηφίων το συμβούλιο
προβαίνει στην αρχική μοριοδότηση των υποψηφίων ανά θέση, με βάση το βιογραφικό
τους και τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, και στη σύνταξη αρχικού πίνακα μοριοδότησης
ανά θέση και ανά ειδικότητα λαμβάνοντας υπόψη την προϋπηρεσία, το επιστημονικό
έργο και το εκπαιδευτικό έργο. Συγκεκριμένα, συντάσσει αρχικό πίνακα μοριοδότησης
στον οποίο περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι για την θέση που κατέχουν την ειδικότητα
Γενικής

Ιατρικής

και

ακολούθως

αρχικό
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μοριοδότησης
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περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι για την θέση που κατέχουν την ειδικότητα της
Παθολογίας.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και κατά την τελική μοριοδότηση και την σύνταξη
τελικού πίνακα μοριοδότησης καθώς και την διαδικασία της συνέντευξης στην οποία
καλούνται οι πέντε (5) πρώτοι ιατροί με την ειδικότητα Γενικής Ιατρικής και οι πέντε (5)
πρώτοι ιατροί με την ειδικότητα της Παθολογίας για κάθε θέση.
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την
τελική μοριοδότηση για κάθε θέση και την δήλωση σειράς προτίμησης κάθε υποψηφίου
επιλέγει ισάριθμους με τον αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων ιατρούς με την
ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής ως πρώτους για την κάθε θέση (για κάθε θέση είναι
διαφορετικός ο πρώτος) και συντάσσει πίνακα τελικής βαθμολογίας και κατάταξης που
αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ.
Σε περίπτωση που ενδέχεται να συντρέχει κώλυμα ή να μην αποδεχτούν την θέση οι
ιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής μπορεί να προχωρήσει η πλήρωση της θέσης από
τους ιατρούς που έχουν την ειδικότητα της Παθολογίας
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Επισημαίνουμε ότι και κατά τα λοιπά θέματα μοριοδότησης και βαθμολογίας
ακολουθούνται από τα συμβούλια οι σχετικές εγκύκλιοι.
Με ευθύνη τους οι διοικήσεις των ΔΥΠΕ να ενημερώσουν τα αρμόδια συμβούλια
για τις κρίσεις θέσεων Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Όλες οι ΔΥΠΕ
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
4. Γραφείο Προϊστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας
5. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π./Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ.

3

