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Αθήνα

08 - 03 - 2019

Αρ.Πρωτ.:Γ4γ/Γ.Π.οικ. 18854

ΘΕΜΑ: «Δεύτερη τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.16447/2802-2019 προκήρυξης για την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών
υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας,
Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία
και Πλοία».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν.δ. 67/1968 «Περί λήψεως μέτρων δια την κάλυψιν των υγειονομικών αναγκών της
υπαίθρου» (Α’ 303 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.1759/1988 «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων
ομάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄50),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, οργάνωσης των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο
και άλλες διατάξεις» (Α΄165), όπως ισχύει.
δ. της παρ.1 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 « Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος
Κοινωνικής
Φροντίδας
και
άλλες
διατάξεις»
(Α΄236).
ε. του άρθρου 22 του ν. 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις»( Α΄273),
όπως ισχύει.
στ. της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (Α΄228).
ζ. της παρ.1 του άρθρου 22 του ν.4208/2013 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α΄252), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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η. της παρ.2 του άρθρου 2 του ν.4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο υγείας (Π.Ε.Δ.Υ)
, αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις» (Α΄38), όπως τρποποιήθηκε και ισχύει.
θ. της παραγρ.6 του άρθρου 40 του ν. 4272/14 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της
Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση
διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών – μελών,
ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση-Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία
και την Ιατρικών Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» (Α΄145).
ι. των άρθρων 7, 14 και 118 του ν.4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση
περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α΄270), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ια. του άρθρου 7 του ν.4354/2015 «Διαχείρηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄176), όπως ισχύει.
ιβ. του άρθρου 43 του ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιγ. του άρθρου 39 του ν. 4486/17 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», (Α΄ 115).
ιδ. του τέταρτου άρθρου του ν. 4528/2018 «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του
Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις», (Α΄ 50).
ιε. του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης
του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις», (Α΄ 116).
ιστ. του π. δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» ( Α΄ 148), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιζ. του π.δ.73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116).
2. Την αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (Α΄280), όπως αυτή παρατάθηκε με την αριθμ.23/27-12-2018
ΠΥΣ (Α΄ 220).
3. Την αριθμ.Υ10γ/οικ.135825/9-12-2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Τρόπος, διαδικασία και οργάνωση της μηνιαίας υποχρεωτικής
εκπαιδευτικής πρακτικής εξάσκησης των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου».
(Β΄3138).
4. Την αριθμ.Υ10γ/Γ.Π.οικ.20683/17-10-2014 κ.υ.α. των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας και
Αιγαίου «Τροποποίηση της Υ10γ/οικ.64899/30-05/-2006 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄785) και της αριθμ.Υ10γ/οικ.64905/30-05-2006,όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
Υ10γ/οικ.46441 /12-04-2007 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄642)» (Β΄3048).
5. Την αριθμ.Γ3α/οικ.3579/14-01-2015 Υπουργική Απόφαση «Επιστημονική, νοσηλευτική
και εκπαιδευτική διασύνδεση όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.,
που αποτελούν το Π.Ε.Δ.Υ., με τα Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγονται και τα
οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς.» (Β’ 93), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθμ. Α2γ/Γ.Π.οικ.26519/6-4-2015 απόφαση «Αντικατάσταση της αριθμ.
Α2γ/Γ.Π.οικ.112324/24-12-2014
Υπουργικής
Απόφασης
“Τροποποίηση
της
αριθμ.18757/13-1-2011 υπουργικής απόφασης “Τρόπος διαδικασία και καθορισμός
κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία
(Β΄311)” (Β΄3687)»(Β΄736),όπως τροποποιήθηκε από τις αριθμ. A2γ/Γ.Π.οικ.47112/2306-2015 (Β΄1342) και Α2γ/Γ.Π.οικ.97267/15-12-2015 (Β΄2961)” αποφάσεις.
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7. Την παρ.στ του αρθρ. 2 της αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/15-02-2016 Υπουργικής Απόφασης
«Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς
απόκτηση ειδικότητας» (Β΄314).
8. Την αριθμ.Γ4γ/Γ.Π.οικ.91866/27-11-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Χαρακτηρισμός
Περιφερειακών Ιατρείων, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Ειδικών Περιφερειακών
Ιατρείων και Κέντρων Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας προβληματικών
και άγονων περιοχών, για την παροχή οικονομικού κινήτρου σε ιατρούς υπηρεσίας
υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία) που διορίζονται σε αυτά» (Β΄ 5570).
9. Την αριθμ. Υ80/31-10-2017 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β’ 3904).
10. Το γεγονός ότι η θέση στο ΠΙ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ του Κ.Υ. Μύτικα αρμοδιότητας της 6ης
ΔΥΠε, συμπεριελήφθη εκ παραδρομής στην προκήρυξη αντί της θέσης στο Π.Ι.
ΚΑΝΔΗΛΑΣ του Κ.Υ. Μύτικα επίσης αρμοδιότητας της 6ης Δ.Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων
Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας.
Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.16447/28-02-2019
προκήρυξη για την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου
σε Γενικά Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία,
Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Πλοία ως ακολούθως:
Αποσύρεται η θέση με κωδικό 72 του Π.Ι. ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ του Κ.Υ. Μύτικα,
αρμοδιότητας της 6ης Δ.Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας
και προστίθεται η θέση με κωδικό 70 του Π.Ι. ΚΑΝΔΗΛΑΣ του Κ.Υ. Μύτικα, η οποία
είναι κενή από 17/07/2018, επίσης αρμοδιότητας της 6ης Δ.Υ.Πε.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν καταθέσει μέχρι και τις 08/03/2019 αίτηση συμμετοχής και
επιθυμούν να αντικαταστήσουν τη θέση με κωδικό 72, η οποία αποσύρεται, με άλλη της
επιλογής τους ή να αντικαταστήσουν οποιαδήποτε άλλη θέση της επιλογής τους, με τη
θέση με κωδικό 70, η οποία προστίθεται, μπορούν να το δηλώσουν με υπεύθυνη
δήλωση που θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosop_np_c@moh.gov.gr ή να
υποβάλουν εκ νέου αίτηση ακυρώνοντας την προηγούμενη μέχρι την ημερομηνία λήξης
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. πρωτ.Γ4γ/Γ.Π.οικ.16447/28-2-2019 προκήρυξη όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.17555/05-03-2019
απόφαση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Όλες τις Δ.Υ.Πε της χώρας
(με την παράκληση να ενημερωθούν οι φορείς αρμοδιότητάς σας)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Aναπλ. Υπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας
5. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν. Π. - Τμήμα Γ’ (3)
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