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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής 

          Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

                                             

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  

α) του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 

ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τευχ. Α΄/3-3-1994) όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 

β) του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης (ΦΕΚ 40/τευχ. Α΄/15-3-2010) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

γ)του Ν3528/2007 « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τευχ. Α΄?9-2-2007) 

δ) του Ν. 4024/2011 «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής  2012-2015 (ΦΕΚ 226 Α΄) 

ε) του Ν.2194/94 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 34/Α/16-3-1994). 

στ) του Π.Δ/τος 1233/81 «Περί Οργανώσεως και Λειτουργίας της Υγειονομικής 

Σχολής Αθηνών και περί προσόντων και διαδικασίας διορισμού του προσωπικού 

αυτής» (ΦΕΚ 306/16-10-81). 

ζ) του ΠΔ/τος 95/8-3-2000  «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 

76/10-3-00) όπως ισχύει. 
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2.  Την  αρ.327/6-11-2012 απόφαση του Συμβουλίου των Καθηγητών της ΕΣΔΥ σχετικά 

     με την πλήρωση κενών θέσεων. 

3. Το αρ.πρωτ.ΔΥ1α/70542/24-7-2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με το οποίο 

ζητήθηκε η πλήρωση των θέσεων 

3. Το αρ.πρωτ.2/73749/30-9-2013 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 

σύμφωνα με το οποίο δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό εξόδων 

τρέχοντος  έτους του Υπουργείου, καθώς η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τις 

ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις. 

4. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/136/21494/1-11-2013 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης του 

Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ 1), με την οποία εγκρίθηκε η πλήρωση 3 

θέσεων στην Ε.Σ.Δ.Υ. του Υπουργείου Υγείας.  

5. Την  αρ.πρωτ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/298/οικ.31209/20-11-2013 Απόφαση Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ2998/Β΄/26-11-2013) 

«Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Προκηρύσσουμε την πλήρωση των κατωτέρω τριών (3) κενών οργανικών θέσεων της 

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας ως εξής: 

 

Πε Διδακτικό Προσωπικό – Καθηγητές, στις Έδρες: 

 

Α.  Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής (1 ) θέση 

 

Β. Υγιεινής του Περιβάλλοντος και Υγειονομικής Μηχανικής (1 ) θέση 

 

Γ. Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νοσημάτων (1 ) θέση 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 

 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ: 

 

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι 

αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διοριστούν πριν από τη 

συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της.  
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 Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με 

πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την 

απόκτησή της ήταν πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για τους πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως απαιτείται η γνώση της 

Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ επιπέδου 

(ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Επίσης 

αποδεικνύεται με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική 

εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. 

2. Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης 

θέσης. 

3. Προκειμένου περί ανδρών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα 

απαλλαγεί απ’ αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους 

πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στην 

χώρα τους τέτοιο κώλυμα. 

4. Οι γιατροί να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή να έχουν 

νόμιμα απαλλαγεί.  

4. Να μην υπάρχει κώλυμα διορισμού από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή 

δικαστική αντίληψη όπως ορίζονται στο Ν. 3528/2007 ( ΦΕΚ 26 /τ.Α’/9-2-2007 ) «Κύρωση 

του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις» 

ούτε κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο 

διορισμού. 

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 

(Λ.Αλεξάνδρας 196) μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την επομένη της τελευταίας 

δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο. 

 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 

 

Α. Για τη θέση Καθηγητή στην έδρα Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής: 

 

 Διδακτορικό δίπλωμα  της Ιατρικής Σχολής των Πανεπιστημίων εσωτερικού ή 

ισοτίμων σχολών του εξωτερικού 

 Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ασχοληθεί 

ειδικά και αποδειγμένα  με τον κλάδο της Έδρας   Δημόσιας και Διοικητικής 
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Υγιεινής και να έχει συμβάλλει με πρωτότυπες εργασίες ή άλλες επιστημονικές ή 

επαγγελματικές δραστηριότητες στην προαγωγή του κλάδου αυτού. 

 

 

Β.  Για τη θέση Καθηγητή στην έδρα Υγιεινής του Περιβάλλοντος και Υγειονομικής Μηχανικής 

 

 Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ανωτάτης Σχολής του εσωτερικού ή ισότιμου ιδρύματος 

του εξωτερικού, δίπλωμα υγιειονολόγου μηχανικού, τουλάχιστον ετήσιας 

μετεκπαιδεύσεως και διδακτορικό δίπλωμα στην υγειονομική μηχανική ή σε επιστήμες 

του περιβάλλοντος, σχολής του εσωτερικού ή ισότιμης ανωτάτης σχολής του 

εξωτερικού. 

 Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ασχοληθεί 

ειδικά και αποδειγμένα με τον κλάδο της Έδρας  Υγιεινής του Περιβάλλοντος και 

Υγειονομικής Μηχανικής και να έχει συμβάλλει με πρωτότυπες εργασίες ή άλλες 

επιστημονικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες στην προαγωγή του κλάδου αυτού. 

 

Γ. Για τη θέση Καθηγητή στην έδρα Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νοσημάτων 

 

 Διδακτορικό δίπλωμα  της Ιατρικής Σχολής των Πανεπιστημίων εσωτερικού ή 

ισοτίμων σχολών του εξωτερικού 

 Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ασχοληθεί 

ειδικά και αποδειγμένα με τον κλάδο της Έδρας Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και 

Τροπικών Νοσημάτων   και να έχει συμβάλλει με πρωτότυπες εργασίες ή άλλες 

επιστημονικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες στην προαγωγή του κλάδου αυτού. 

 

Επιπλέον απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού για όλους τους υποψηφίους η καλή 

γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, Αγγλικής, Γαλλικής, ή Γερμανικής, η οποία 

αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σπουδών. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει: 

1) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται οι σπουδές και οι ασχολίες του, 

αποδεικνυόμενες με τα νόμιμα παραστατικά. 

2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου από την προκήρυξη τίτλου. 
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ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Επικυρωμένη φωτοτυπία του τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το 

έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή 

με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή 

αριθμητικό βαθμό. 

Εάν ο τίτλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνο: 

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και 

αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών 

τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας και 

αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών 

τίτλων. 

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει Το 

γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον 

τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφραση της. 

Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής η 

αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο 

σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (ν. 3328/2005 άρθρα 8). 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

Οι υποψήφιοι  προσκομίζουν επικυρωμένη φωτοτυπία του διδακτορικού  διπλώματος, καθώς 

και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον 

τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους. 

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου 

από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Περί ισοτιμίας, που να 

έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε 

περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, 

απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το 

γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου 

αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος 

μεταπτυχιακού διπλώματος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος και 

επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός 

τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. 
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3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, 

φωτοτυπία των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου ( δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο 

αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) Αν κάποιο από τα στοιχεία έχει μεταβληθεί 

δηλώνεται το νέο στοιχείο με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Είναι προφανές ότι αρκεί 

μία υπεύθυνη δήλωση για να δηλωθούν περισσότερα από ένα στοιχεία. 

 

4) Βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρεωτικής θητείας υπαίθρου 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην 

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Λ.Αλεξάνδρας 196, τηλ. 210-6446171). 

 

 Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί σε δύο εφημερίδες των Αθηνών και μία της 

Θεσσαλονίκης. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

Ε.Σ.Δ.Υ. 
Λ. Αλεξάνδρας 196 
Αθήνα  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφεία Υφυπουργών 
3. Γραφεία Γενικών Γραμματέων  
4.Γραφεία Γενικών Δ/ντών 
5. Δ/νση Προσωπικού 
Τμήμα Προσωπικού (4) 
 
 
 
                                                                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
  
 
                                                           ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
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