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     ΘΕΜΑ:  Αξιολόγηση και κατάταξη  στον κλάδο ιατρών-οδοντιάτρων ΕΣΥ 

των ΠΕ ιατρών-οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των 

Δ.Υ.Πε.

Οι  ιατροί  και  οδοντίατροι  των  Μονάδων Υγείας  του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,  οι  οποίοι 

τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 

38/Α/17-2-2014)  «Πρωτοβάθμιο  Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),  αλλαγή σκοπού 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  και άλλες διατάξεις», μετατάχθηκαν, μετά από αίτησή τους, σε θέσεις ΠΕ 

ιατρών-οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, που συστήθηκαν για 

τον σκοπό αυτό  στις Δ.Υ.Πε. με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ίδιου νόμου.

Με τις διατάξεις του άρθρου 25  του ως άνω νόμου, δόθηκε η δυνατότητα, σε 

όσους από τους παραπάνω ιατρούς το επιθυμούσαν,  να ενταχθούν  στον κλάδο 

ειδικευμένων ιατρών – oδοντιάτρων ΕΣΥ, υποβάλλοντας αίτηση εντός ενός (1) μηνός 

από την ανάληψη των καθηκόντων τους στις  θέσεις  ΠΕ ιατρών-oδοντιάτρων των 

Δ.Υ.Πε.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα αυτή αφορά μόνο τους ειδικευμένους ιατρούς 

και τους οδοντιάτρους, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους. 

Εντός οκταμήνου από την ημερομηνία της παραπάνω ανάληψης, πρέπει να 

έχει  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  ένταξης  και  κατάταξης  στον  κλάδο  ειδικευμένων 

ιατρών  –  oδοντιάτρων  Ε.Σ.Υ  των  παραπάνω  ιατρών,  όπως  προβλέπεται  στις 

διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4238/2014. 

Προϋπόθεση για την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας, είναι η συγκρότηση 

σε κάθε Δ.Υ.Πε., με απόφαση του Υπουργού Υγείας, των πενταμελών Συμβουλίων 

Αξιολόγησης των ιατρών-οδοντιάτρων (άρθρο 25 του ν.4238/2014), αρμοδιότητα των 
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οποίων είναι  ο  έλεγχος των ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων για  ένταξη 

ιατρών-οδοντιάτρων. 

Τα   ανωτέρω  πενταμελή  Συμβούλια  Αξιολόγησης  συγκροτήθηκαν  με 

αποφάσεις του Υπουργού Υγείας ως ακολούθως: 

1η Υ.ΠΕ απόφαση ΔΥ1δ/Γ.Π.31302/24-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ07Θ-ΤΞΝ)

2η Υ.ΠΕ απόφαση ΔΥ1δ/Γ.Π.34102/8-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΘ-Γ65)

3η Υ.ΠΕ απόφαση ΔΥ1δ/Γ.Π.33323/8-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΘ-711)

4η Υ.ΠΕ απόφαση ΔΥ1δ/Γ.Π.35904/8-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΘ-ΛΦΠ)

5η Υ.ΠΕ απόφαση ΔΥ1δ/Γ.Π.32492/8-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΘ-ΦΑΕ)

6η Υ.ΠΕ απόφαση ΔΥ1δ/Γ.Π.35069/8-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΘ-ΟΡΠ)

7η Υ.ΠΕ απόφαση ΔΥ1δ/Γ.Π.32529/8-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΘ-7Ρ1)

Μετά την έκδοση των  αποφάσεων συγκρότησης των ανωτέρω Συμβουλίων 

και προκειμένου να διασφαλισθεί  η τήρηση της ίδιας διαδικασίας από όλους τους 

εμπλεκόμενους  φορείς  (Δ.Υ.Πε.,  Συμβούλια  Αξιολόγησης),  σας  γνωρίζουμε  τα 

παρακάτω:

1.1. Με ευθύνη της  αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Υ.Πε. αναζητούνται οι υπηρεσιακοί 

φάκελοι  των  υποψηφίων  προς  ένταξη  ιατρών-οδοντιάτρων και  διαβιβάζονται  στο 

Συμβούλιο Αξιολόγησης που έχει  συγκροτηθεί  στην έδρα της,  μαζί  με  την αίτηση 

κάθε υποψηφίου που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ν. 4238/2014. 

 Στον  υπηρεσιακό  φάκελο  κάθε  υποψηφίου  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται 

απαραιτήτως, τα ακόλουθα:

- αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του πτυχίου, 

- άδεια άσκησης επαγγέλματος, 

-  απόφαση  χορήγησης  του  τίτλου  ειδικότητας  για  τους  ιατρούς  και  για  τους 

οδοντιάτρους, μόνο άδεια άσκησης επαγγέλματος,

-  βεβαίωση  εγγραφής  στον  ιατρικό  σύλλογο  από  την  οποία  να  προκύπτει  η 

ειδικότητα που ασκεί ο ιατρός.

- πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτει  η συνολική 

προϋπηρεσία  του  στους  φορείς  κοινωνικής  ασφάλισης  από  τους  οποίους 

προέρχεται.

1.2.  Σε  περίπτωση  που  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  δεν  περιλαμβάνονται  στον 

υπηρεσιακό φάκελο του υποψηφίου, η αρμόδια υπηρεσία της Δ.Υ.Πε., θα πρέπει να 

ζητήσει  από  τον  ενδιαφερόμενο,  να  τα  προσκομίσει  πριν  από  την  ημερομηνία 

συνεδρίασης του Συμβουλίου.
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1.3. Επισημαίνεται ότι, αιτήσεις ένταξης που έχουν υποβληθεί από ιατρούς οι οποίοι 

δεν διαθέτουν τίτλο ειδικότητας, καθώς επίσης και αιτήσεις ιατρών-οδοντιάτρων που 

έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους, δεν  διαβιβάζονται στα Συμβούλια.

2.1. Τα πενταμελή Συμβούλια Αξιολόγησης στα οποία θα διαβιβαστούν οι αιτήσεις 

και  οι  υπηρεσιακοί  φάκελοι  των υποψηφίων,  θα προβούν σε ατομική αξιολόγηση 

κάθε υποψηφίου, αξιολογώντας τα ουσιαστικά προσόντα κάθε υποψηφίου με βάση 

τα τρία πρώτα κριτήρια του κεφαλαίου Β΄ και το τέταρτο κριτήριο του κεφαλαίου Α΄ 

της ΔΥ13α/39832/1997 (ΦΕΚ  1088/1997 τ.Β) υπουργικής απόφασης. 

Συγκεκριμένα:

α. Κεφάλαιο Β΄

- εμπειρία

- επιστημονικό έργο

- εκπαιδευτικό έργο (αξιολογείται η εκπαιδευτική δραστηριότητα του αξιολογουμένου 

ως εκπαιδευόμενου)

β. Κεφάλαιο Α΄

- προϋπηρεσία

Τα  ανωτέρω  κριτήρια  λαμβάνονται  υπόψη  και  αφορούν  μόνο  την  ένταξη  των 

υποψηφίων στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών-οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.

2.2.  Μετά  τη  θετική  αξιολόγηση  κάθε  υποψηφίου,  το  Συμβούλιο  θα  πρέπει  να 

αποφανθεί για την κατάταξή του στον αντίστοιχο με την προϋπηρεσία του, βαθμό, και 

συγκεκριμένα:

-στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ κατατάσσονται ιατροί-οδοντίατροι με συνολική 

υπηρεσία μέχρι δέκα (10) έτη, 

-  στο  βαθμό  του  Επιμελητή  Α΄  κατατάσσονται  οι  ιατροί-οδοντίατροι  με 

συνολική υπηρεσία άνω των δέκα (10) ετών και μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη και

-  στο βαθμό του Διευθυντή,  κατατάσσονται  ιατροί-οδοντίατροι  με  συνολική 

υπηρεσία άνω των είκοσι πέντε (25) ετών. 

    Επισημαίνεται ότι,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 25 του 

ν.4238/2014,  η προϋπηρεσία που λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη σε βαθμό, 

είναι η υπηρεσία σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης από τους οποίους προέρχεται ο 

υποψήφιος. 

3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, με ευθύνη της οικείας Δ.Υ.Πε, 

διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Δ/νση Προσωπικού 

Νομικών Προσώπων/Τμήμα Α΄) προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση, τα εξής:

α. το πρακτικό του πενταμελούς Συμβουλίου Αξιολόγησης 
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β. η αίτηση του υποψηφίου με τα απαιτούμενα για την ένταξή του δικαιολογητικά 

(αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος, απόφαση 

χορήγησης του τίτλου ειδικότητας για τους ιατρούς και για τους οδοντιάτρους, μόνο 

άδεια άσκησης επαγγέλματος,  βεβαίωση εγγραφής στον ιατρικό σύλλογο από την 

οποία να προκύπτει η ειδικότητα που ασκεί ο ιατρός και πιστοποιητικό υπηρεσιακών 

μεταβολών από το οποίο να προκύπτει η συνολική προϋπηρεσία του στους φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης από τους οποίους προέρχεται).

4.  Οι  Δ.Υ.Πε  υποχρεούνται  να  κοινοποιήσουν  την  παρούσα  στα  πενταμελή 

Συμβούλια Αξιολόγησης, που λειτουργούν στην έδρα τους.

                                                          Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                 

 
                                                                ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ                      

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αποδέκτες για ενέργεια

1. Διοίκηση 1ης Υ.Πε. Αττικής

    Ζαχάρωφ 3

    Τ.Κ. 11521 Αθήνα

2. Διοίκηση 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου

    Θηβών 46-48 ΤΚ185 43 Πειραιάς

3.Διοίκηση 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας

     Αριστοτέλους 16

     Τ.Κ. 54623 Θεσσαλονίκη

 4. Διοίκηση 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης

      Αριστοτέλους 16

     Τ.Κ. 54623 Θεσσαλονίκη

  5. Διοίκηση 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

      Νικηταρά 18

      Τ.Κ. 41221 Λάρισα

  6. Διοίκηση 6ης Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων,

      Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

      Υπάτης 1 και Νέας Εθνικής Οδού

      Τ.Κ. 26446 Πάτρα 

4

ΑΔΑ: ΒΙΦΑΘ-Η3Χ



                                                                                                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
                                                                                               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ   ΕΠΕΙΓΟΝ 

   7. Διοίκηση 7ης Υ.ΠΕ

       Σμύρνης  26

       Τ.Θ. 1285 Ηράκλειο 

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο  Υπουργού

2. Γραφείο Υφυπουργού κ.Μπέζα

3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα

4. Γραφείο Προϊσταμένης της Γεν. Διεύθυνσης 

Υπηρεσιών Υγείας

5. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

6. Δ/νση Προσωπικού Ν.Π- Τμήμα Α’
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