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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Α1α/οικ. 113029 (1)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων που 

υπηρετούν στα Γραφεία του Υπουργού, του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού, της Υφυπουργού και των Γενικών 
Γραμματέων του Υπουργείου Υγείας και δεν καλύ−
πτουν οργανικές θέσεις, για το έτος 2015.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015».(ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011).

β) της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/Α΄/11−4−2012).

γ) του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/
Α΄/21−6−2012).

δ) του Π.δ. 89/10−6−2014 «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α΄/
10−6−2014).

2. Την αρίθμ. 2/16306/0022/23−2−2012 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με θέμα 
«Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνερ−
γατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνη−
σης, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων» (ΦΕΚ 78/
ΥΟΔΔ/24−2−2012), όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 
2/24378/0022/22−3−2012/22−3−2012 απόφαση (ΦΕΚ 143/
ΥΟΔΔ/27−3−2012).

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προ−
κληθεί δαπάνη ύψους € 135.000,00 περίπου, η οποία 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού 
τρέχοντος οικονομικού έτους και ειδικότερα από το 
Φ. 110 και τον ΚΑΕ 0511.

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Γραφείων του Υπουρ−
γού, του Αναπληρωτή Υπουργού, της Υφυπουργού και 
των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Υγείας, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων που 
υπηρετούν στα Γραφεία του Υπουργού, του Αναπληρω−
τή Υπουργού, της Υφυπουργού και των Γενικών Γραμμα−
τέων του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι δεν καλύπτουν 
οργανικές θέσεις και θα απασχοληθούν μέχρι είκοσι (20) 
ώρες ο καθένας το μήνα για υπερωριακή απογευματινή 
εργασία το έτος 2015, ως εξής:

α. Είκοσι (20) υπάλληλοι στο Γραφείο του Υπουργού 
Υγείας.

β. Από είκοσι (20) υπάλληλοι στο Γραφείο του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Υγείας.

γ. Από είκοσι (20) υπάλληλοι στο Γραφείο της Υφυ−
πουργού Υγείας.

δ. Από είκοσι (20) υπάλληλοι στα Γραφεία των Γενικών 
Γραμματέων του Υπουργείου Υγείας.

Η δαπάνη που προκύπτει από των ανωτέρω υπερωρια−
κή εργασία δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης 
πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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    Αριθμ. Α2γ/Γ.Π οικ. 112324 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 18757/31−1−2011 Υπουργικής Από−

φασης «Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρί−
ων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγεί−
ας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 311 Β)

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έ  χοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 38 του ν. 1366/1983 «Τροποποιήσεις 

διατάξεων του Ποινικού Κώδικα των Δικηγόρων, ρύθ−
μισης θεμάτων της Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 81 Α΄),

β) των παρ. 3, 4, 5 του άρθρου 4 του ν. 1579/1985 
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 217 Α΄),

γ) της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 1759/1988 «Ασφα−
λιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων βελτίωσης της 
κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 50 Α΄),

δ) της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2646/1998 «Ανά−
πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 Α΄),

ε) της παρ. 1 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» (ΦΕΚ 265 Α΄),

στ) του άρθρου 34 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 81 Α΄),

ζ) του άρθρου 22 του ν. 3409/2005 «Καταδύσεις ανα−
ψυχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 273 Α΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει,

η) της παρ. Δ του άρθρου 23 του ν. 3730/2008 «Προ−
στασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα 
ποτά και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 262 Α΄),

θ) της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3984/2011 «Δωρεά 
και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
150 Α΄),

ι) του κεφ. δεύτερου του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτι−
κές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργα−
σιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015» (ΦΕΚ 226 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ια) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 
«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ−
ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α΄),

ιβ) της παρ. Β3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4163/2013 
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τρο−
ποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νο−
μοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του ν. 4118/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε−
τικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 
των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών 

του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την 
επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και 
άλλες διατάξεις (Α΄ 32)» (ΦΕΚ 155 Α΄),

ιγ) του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 «Ρυθμίσεις Υπουρ−
γείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 252 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 2 
και της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4238/2014 «Πρωτο−
βάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή σκοπού 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει,

ιε) του άρθρου 1 του Ν.Δ 67/1968 «Περί λήψεως μέ−
τρων δια την κάλυψιν των υγειονομικών αναγκών της 
υπαίθρου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 303 Α΄),

ιστ) του Π.Δ 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 
141Α),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ιζ) του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 73 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. την αριθμ. Υ10γ/οικ. 64899/30−5−2006 κοινή υπουρ−
γική απόφαση Εφαρμογή απαιτήσεων για τη διάθεση 
ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου(Αγροτικών σε πλοία)» (ΦΕΚ 
785 Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. Την αριθμ. Υ3α/ΓΠ/89907/11−5−2007 «Σύσταση Ειδικών 
Περιφερειακών Ιατρείων (Ε.Π.Ι.) σε Κρατικούς Αερολιμέ−
νες της Χώρας» (ΦΕΚ 819 Β),

4. την αριθμ. 18757/31−1−2011 Υπουργική απόφαση «Τρό−
πος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης 
αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά 
Ιατρεία» (ΦΕΚ 311 Β),

5. Την αριθμ. Υ525/06−11−2014 Απόφαση του Πρωθυ−
πουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα Γρηγοράκο» (ΦΕΚ 
3016 Β), αποφασίζουμε:

Α. Τον παρακάτω καθορισμό της διαδικασίας τοποθέ−
τησης ιατρών των Π.Ε.Δ.Υ − Κέντρων Υγείας, των Π.Ε.Δ.Υ 
− Περιφερειακών Ιατρείων, των Π.Ε.Δ.Υ − Ειδικών Περιφε−
ρειακών Ιατρείων, των Γενικών Νοσοκομείων − Κέντρων 
Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων, των Ειδικών Περι−
φερειακών Ιατρείων για την εκπλήρωση της υποχρεω−
τικής υπηρεσίας υπαίθρου, για την υπηρεσία υπαίθρου 
των ιατρών με νέα θητεία (μη υπόχρεοι), καθώς και 
για την κάλυψη των ιατρείων από ιατρούς ειδικότητας 
Γενικής Ιατρικής. 1 Στα εδάφια 1 και 2 της παρ. 2 του 
άρθρου 28 του ν. 4208/2013, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, ορίζονται τα παρακάτω:

α. Οι θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου προκηρύσ−
σονται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των 
ιατρών που υπηρετούν σ αυτές. Μετά τα οριστικά απο−
τελέσματα της προκήρυξης για τις θέσεις που δεν καλύ−
πτονται και είναι σε νησιωτικές περιοχές ή άγονες και 
προβληματικές σύμφωνα με το Π.Δ 131/1987 (ΦΕΚ 73 Α΄), 
καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερεια−
κά Ιατρεία, ανακοινώνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος 
στην οποία προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες ιατροί 
κατηγορίας με νέα θητεία. 
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β. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τηρείται η ίδια 
διαδικασία διενέργειας, έκδοσης των αποτελεσμάτων 
και τοποθέτησης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με αυτήν 
της προκήρυξης.

γ. Η προκήρυξη και η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρ−
τώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.
moh.gov.gr) και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Υγείας. 

3. Η θητεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α΄) ορίζεται ως δωδεκάμηνη 
και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 
(ΦΕΚ 228 Α΄) η υποχρεωτική εκπαιδευτική πρακτική εξά−
σκηση των υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου ιατρών έχει 
διάρκεια ενός (1) μήνα και πραγματοποιείται στο οικείο 
Νοσοκομείο και μόνον τον πρώτο μήνα της δωδεκάμη−
νης υπηρεσίας τους, σύμφωνα με την αριθμ., Υ10γ/οικ. 
135825/9−12−2011 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3138 Α΄).

Β. Για όλους τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους ια−
τρούς α. ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου, β. ια−
τρούς υπηρεσίας υπαίθρου με νέα θητεία και γ. ιατρούς 
ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μιας 
και μόνον έντυπης αίτησης στην οποία δηλώνει πέντε 
προτιμήσεις. Οι θέσεις επιλογής καθορίζονται στην αί−
τηση με τον κωδικό των Π.Ε.Δ.Υ − Κέντρων Υγείας, των 
Π.Ε.ΔΥ− Περιφερειακών Ιατρείων, των Π.Ε.Δ.Υ − Ειδικών 
Περιφερειακών Ιατρείων, των Γενικών Νοσοκομείων − 
Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων, των Ειδι−
κών Περιφερειακών Ιατρείων, όπως αυτοί αναγράφονται 
στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος. Η 
αίτηση συνοδεύεται με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογη−
τικά σε απλή φωτοτυπία, όπως ορίζει η προκήρυξη ή η 
πρόσκληση ενδιαφέροντος και υπέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης του ενδιαφερόμενου, ως προς την ακρίβεια 
αυτών. Η κατάθεση ανακριβών ή ανεπαρκών στοιχείων 
επιφέρουν την απόρριψη της αίτησης. Σε οποιαδήποτε 
περίπτωση την ευθύνη για κατάθεση ελλιπών δικαιο−
λογητικών φέρει ο ενδιαφερόμενος. Για το λόγο αυτό 
δεν έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης σε οφειλόμενα 
στον ίδιο λάθη. 

2. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί: α. στο πρωτόκολλο 
του Υπουργείου Υγείας β. να αποσταλεί ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή και γ.μέσω εταιρείας ταχυμετα−
φοράς (courier). Ως ημερομηνία αποστολής λαμβάνεται 
υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού φακέλου 
στα ΕΛΤΑ ή στην εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier).

3. Απαραίτητη για τους άρρενες ιατρούς είναι η εκ−
πλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων τους ή η 
νόμιμη αναβολή από το στρατό τουλάχιστον για χρο−
νικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης 
υποβολής αιτήσεων στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση 
ενδιαφέροντος.

4. Ιατροί (υπόχρεοι και με νέα θητεία) που:
α. μετά το πέρας δέκα ημερών από την ημερομηνία 

ανάρτησης των αποφάσεων διορισμού τους στη Διαύ−
γεια του Υπουργείου Υγείας με υπεύθυνη δήλωση που 

θα καταθέσουν στην υπηρεσία μας δεν αποδεχθούν το 
διορισμό τους και

β. ενώ υπηρετούν παραιτηθούν πριν τη συμπλήρωση 
της δωδεκάμηνης υπηρεσίας υπαίθρου (υποχρεωτικής 
ή μη),εκτός από την περίπτωση έναρξης ειδικότητας 
στην ημεδαπή, σε επόμενη προκήρυξη ή πρόσκληση εν−
διαφέροντος δεν έχουν δικαίωμα επιλογής θέσης, αλλά 
διορίζονται και τοποθετούνται σε κενές θέσεις Π.Ε.Δ.Υ 
− Κέντρων Υγείας, των Π.Ε.Δ.Υ Περιφερειακών Ιατρείων 
των Π.Ε.Δ.Υ− Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων, των Γενι−
κών Νοσοκομείων −Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών 
Ιατρείων, των Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων κατά την 
κρίση της υπηρεσίας. Η επανάκτηση του δικαιώματος 
επιλογής των θέσεων πραγματοποιείται, για μεν τους 
ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου, με τη συμπλή−
ρωση της υποχρεωτικής δωδεκάμηνης υπηρεσίας τους, 
για δε τους ιατρούς με νέα θητεία (μη υπόχρεοι) με την 
ολοκλήρωση συνεχούς δωδεκάμηνης θητείας.

5. Η επιλογή των ιατρών (υπόχρεων και με νέα θη−
τεία) για την τοποθέτηση τους σε κενές και κενούμενες 
θέσεις γίνεται με βάση την ημερομηνία κτήσης του 
πτυχίου τους και τη μοριοδότησή τους που προκύπτει 
από τον βαθμολογικό χαρακτηρισμό του πτυχίου. Για 
τους κατόχους πτυχίων από κράτη μέλη της Ε.Ε η βαθ−
μολογική αντιστοίχηση ενδεικτικά είναι η παρακάτω, 
αφορά μόνον στις προκηρύξεις και προσκλήσεις εν−
διαφέροντος της υπηρεσίας μας και δεν υποκαθιστά 
σχετική απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ που τυχόν μελλοντικά 
χορηγηθεί στον ιατρό.

ΧΩΡΕΣ ΚΑΛΩΣ ΛΙΑΝ ΚΑ−
ΛΩΣ

ΑΡΙΣΤΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 3−3,8/5−6,33 3,9−5/6,5−8,33 5,1−6/8,5−10

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3,99−3,11/
5−6,8

3,1−1,91/6,5−
8,48

1,9−1/8,50−10

ΙΤΑΛΙΑ 66−79/
5−6,47

80−96/6,59−
8,40

97−110/ 
8,52−10

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2−2,8/5−6,33 2,9−4/6,50−8,33 4,1−5/8,5−10

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,99−3,11/
5−6,8

3,1−1,91/6,5−
8,48

4,1−5/8,5−10

ΤΣΕΧΙΑ 3−2,5/5−6,25 2,4−1,7/6,5−8,25 1,6−1/8,5−10

6. Σε περίπτωση που σε πτυχίο προερχόμενο από κρά−
τος − μέλος της Ε.Ε δεν αναγράφεται ούτε χαρακτηρισμός, 
ούτε βαθμός, θεωρείται από την υπηρεσία μας ότι ο βαθ−
μός είναι το 5 και ο βαθμολογικός χαρακτηρισμός καλώς. 

7. Σε κάθε περίπτωση ισοβαθμίας ιατρών (υπόχρεων 
και με νέα θητεία) για την ίδια θέση επιλέγεται ο ιατρός 
με την προγενέστερη ημερομηνία κτήσης πτυχίου. 
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8. Μεταξύ ισοβαθμούντων με βαθμό πτυχίου Αριστα, 
Λίαν Καλώς, ή Καλώς, με ίδια ημερομηνία κτήσης πτυ−
χίου προηγείται αυτός που έχει τον μεγαλύτερο κατ' 
απόλυτο αριθμό βαθμό. Για την επιλογή ιατρών που 
απέκτησαν πτυχίο:

α. σε χώρα της Ε.Ε η βαθμολογία αφενός θα πρέπει 
να αποδεικνύεται από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά 
και αφετέρου θα υπολογίζεται σύμφωνα με την βαθμο−
λογική αντιστοίχηση της ημεδαπής και 

β. στην ημεδαπή, θα πρέπει να αποδεικνύεται με βε−
βαίωση του αντίστοιχου Πανεπιστημίου, εάν δεν ανα−
γράφεται στο πτυχίο.

Σε αντίθετη περίπτωση λογίζεται ότι:
Ο χαρακτηρισμός πτυχίου Καλώς αντιστοιχεί στο 

βαθμό 5.
Ο χαρακτηρισμός πτυχίου Λίαν καλώς αντιστοιχεί 

στο βαθμό 6,5.
Ο χαρακτηρισμός πτυχίου Άριστα αντιστοιχεί στο 

βαθμό 8,5.
Σε κάθε άλλη περίπτωση ισοβαθμίας που δεν προ−

κύπτει επικρατέστερος ιατρός για την κάλυψη θέσης 
διενεργείται κλήρωση για την επιλογή. 

9. Για πτυχία Πανεπιστημίων της αλλοδαπής εκτός Ε.Ε 
και προκειμένου να καθοριστεί βαθμολογία που προκύ−
πτει από αυτά, ως προς την αντίστοιχα των ελληνικών 
πτυχίων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν 
σχετική βεβαίωση από τον ΔΙΚΑΤΣΑ, ή ΔΟΑΤΑΠ. 

10. Ιατροί, κοινοτικοί υπήκοοι ή κοινοτικοί υπήκοοι με 
βάση την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, που κατέχουν 
βασικό τίτλο ιατρικής ή τίτλο ειδικότητας που τον απέ−
κτησαν σε κράτος−μέλος ή στην αλλοδαπή, αναγνωρι−
σμένο στη χώρα μας, διορίζονται σε κενές και κενούμενες 
θέσεις των Π.Ε.Δ.Υ − Κέντρων Υγείας, των Π.Ε.ΔΥ − Περι−
φερειακών Ιατρείων, των Π.Ε.Δ.Υ − Ειδικών Περιφερειακών 
Ιατρείων, των Γενικών Νοσοκομείων − Κέντρων Υγείας, 
των Περιφερειακών Ιατρείων και των Ειδικών Περιφε−
ρειακών Ιατρείων. Απαραίτητη προϋπόθεση διορισμού 
τους είναι η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και 
ιατρικής ορολογίας η οποία βεβαιώνεται από το Κ.Ε.Σ.Υ. 
Στην προκειμένη περίπτωση η βεβαίωση της ελληνικής 
γλώσσας και ιατρικής ορολογίας δεν απαιτείται για ια−
τρούς που εμπίπτουν στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) είναι απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων, 
β) έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα,
γ) έχουν πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης τουλά−

χιστον έξι (6) μηνών βεβαιούμενο από το κατά νόμο 
αρμόδιο όργανο ελληνικού νοσοκομείου όπου είχαν 
τοποθετηθεί με απόφαση ως υπεράριθμοι αλλοδαποί 
για ειδίκευση και τέλος,

δ) έχουν πράξη αναγνώρισης του πτυχίου τους από 
ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. Επιπλέον αλλοδαποί που απέ−
κτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν 
μπορούν να διοριστούν πριν τη συμπλήρωση ενός έτους 
(1) από την απόκτησή της.

11. Ως ημερομηνία κτήσης των πτυχίων που αποκτή−
θηκαν εκτός Ε. Ε λογίζεται η ημερομηνία έκδοσης από−
φασης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΙΚΑΤΣΑ ή 

ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον ο κάτοχος είναι Έλληνας υπήκοος, ή 
ομογενής, ή κοινοτικός υπήκοος.

Για τους Έλληνες υπηκόους, κοινοτικούς υπηκόους 
και ομογενείς κατόχους πτυχίων ιατρικής σχολής από 
κράτη − μέλη της Ε.Ε, λογίζεται η ημερομηνία κτήσης 
πτυχίου εφόσον είναι μεταγενέστερη ή ίδια της ημερο−
μηνίας ένταξης της χώρας, άλλως από την ημερομηνία 
ένταξης της χώρας στην Ε.Ε ή από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από 
τον ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

12. Αμοιβαία μετάθεση, μετακίνηση μεταξύ των ιατρών 
που υπηρετούν στα Π.Ε.Δ.Υ − Κέντρα Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ − 
Περιφερειακά Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ − Ειδικά Περιφερειακά Ια−
τρεία, Γενικά Νοσοκομεία − Κέντρα Υγείας, Περιφερεια−
κά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία δεν επιτρέπεται.

13. Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεοι και με νέα 
θητεία (μη υπόχρεοι)) που τοποθετούνται στα Π.Ε.Δ.Υ − 
Κέντρα Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ − Περιφερειακά Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ − 
Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, Γενικό Νοσοκομεία − Κέντρα 
Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία 
προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία υποχρεούνται με 
την εμφάνιση τους στον οριζόμενο φορέα στην απόφαση 
διορισμού τους να προσκομίζουν αντίγραφα των προβλε−
πομένων δικαιολογητικών. Οι αρμόδιοι φορείς φέρουν την 
ευθύνη για τον έλεγχο των προσκομιζομένων δικαιολο−
γητικών από τους ιατρούς και υποχρεούνται άμεσα να 
ενημερώνουν τη Δ/νση Προσωπικού Ανθρωπίνων Πόρων 
Νομικών Προσώπων, Τμήμα Γ για τα παρακάτω:

α. την ακριβή ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας του 
ιατρού καθώς και β. τυχόν λόγους κωλύματος διορισμού.

Γ. Ιατροί με νέα θητεία (μη υπόχρεοι)
Θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με νέα θητεία 

προκηρύσσονται σύμφωνα με την παρ. Β3 του άρθρου 
δεύτερου του ν. 4163/2013 (ΦΕΚ 155 Α΄). Για τους ιατρούς 
αυτούς δεν ισχύει η υποχρέωση της μηνιαίας προεκ−
παίδευσης και απαραίτητη είναι η κατάθεση βεβαίωσης 
χρόνου αναμονής για έναρξη ειδικότητας τουλάχιστον 
δώδεκα μηνών από την ημερομηνία λήξης της προκήρυ−
ξης ή πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ή τίτλου ειδικότητας, 
ή υπεύθυνης δήλωσης παραίτησης από θέση ειδίκευσης, 
ή υπεύθυνης δήλωσης μη επιθυμίας έναρξης ειδικότη−
τας, ή υπεύθυνης δήλωσης ολοκλήρωσης του χρόνου 
ειδίκευσης του και αναμονής της εξεταστικής περιόδου 
για την κτήση του τίτλου ειδικότητας. 

Δ. Γενικοί Ιατροί
Οι ιατροί που έχουν τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής 

έχουν προτεραιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.2519/1997. Η συμμετοχή Γενικού Ιατρού που κατέχει ήδη 
θέση στο Ε.Σ.Υ είναι δυνατή μόνον μετά τη δημοσίευση 
της παραίτησης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εφαρμογή κριτηρίων γίνεται μόνον όταν υποβληθούν 
για την ίδια θέση περισσότερες της μιας αιτήσεις ια−
τρών της ίδιας κατηγορίας. 

Συγκεκριμένα:
α. Προηγούνται οι υποψήφιοι με προγενέστερη ημε−

ρομηνία κτήσης τίτλου Γενικής Ιατρικής.
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β. Σε περίπτωση ίδιας ημερομηνίας κτήσης τίτλου 
Γενικής Ιατρικής προηγείται ο υποψήφιος με προγενέ−
στερη ημερομηνία κτήσης του πτυχίου Ιατρικής.

γ. Σε περίπτωση ίδιας ημερομηνίας κτήσης πτυχίου 
Ιατρικής προηγείται ο υποψήφιος με υψηλότερο κατ’ 
απόλυτο βαθμό πτυχίου Ιατρικής.

δ Σε κάθε άλλη περίπτωση ισοβαθμίας που δεν προ−
κύπτει επικρατέστερος ιατρός για την κάλυψη θέσης 
διενεργείται κλήρωση για την επιλογή.

Οι Γενικοί Ιατροί δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην 
πρόσκληση ενδιαφέροντος και στις θέσεις που προκη−
ρύσσονται στα πλοία. 

Ε. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν. 4208/2013, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 252 Α΄). Στην κάλυψη 
των κενών θέσεων που έχουν προκύψει από την τελευ−
ταία προκήρυξη σε άγονες και σε νησιωτικές περιοχές 
συμμετέχουν ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και 
ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου επί θητεία οι οποίοι κατά 
την επιλογή προηγούνται των υπόχρεων. 

Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος δεν προκηρύσσονται 
οι κενές θέσεις των πλοίων. Η προθεσμία υποβολής των 
αιτήσεων στην προκήρυξη και στην πρόσκληση ενδιαφέ−
ροντος ορίζεται στις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, εκτός 
αν διαφορετικά ορισθεί λόγω έκτακτων συνθηκών Μετά 
την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων ορίζεται 
η προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών για υποβολή 
των ενστάσεων, εκτός αν άλλως ορισθεί λόγω έκτακτων 
συνθηκών.

Στ. Στους ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου 
μετά από αίτηση τους προς τη Δ/νση Ανθρωπίνων 
Πόρων Νομικών Προσώπων, Τμήμα Γ του Υπουργείου 
Υγείας θα χορηγείται βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας 
υπαίθρου.

Ζ. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου κατά 
την κρίση της Υπηρεσίας μπορεί να χορηγηθεί στις 
παρακάτω περιπτώσεις. 

α. Σε περίπτωση που ο υπολειπόμενος χρόνος είναι 
μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες,

β. Σε περίπτωση που μετά τη συμπλήρωση τουλάχι−
στον έντεκα μηνών υπηρεσίας υπαίθρου χορηγηθεί σε 
υπηρετούντα γιατρό αναρρωτική άδεια, που θα βεβαι−
ώνεται από την Α/θμια Υγειονομική επιτροπή και αυτή 
καλύπτει τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι την εκπλήρωση της 
δωδεκάμηνης θητείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

      Αριθμ. 5267/156336 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311496/13−07−2009 (ΦΕΚ 

1477/Β/22−07−2009) Υπουργικής Απόφασης «Λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής της αριθμ. 302157/10−06−2009 (ΦΕΚ 
1209/19−06−2009) απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων "Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χω−
ρών στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμ−
βουλίου και 555/2008 της Επιτροπής"».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−

νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν 
της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας 
Ευρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280),

β) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγο−
ρών των γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) 922/72, (ΕΟΚ) 234/79, (ΕΚ) 1037/2001 
και (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου»,

γ) 555/2008 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομε−
ρειών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της 
αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα 
στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμι−
κό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό 
τομέα», όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 21 της αριθμ. 302157/10−06−2009 (ΦΕΚ 
1209/19−06−2009) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Συμπληρωματικά μέτρα για την εκτέλεση των Καν (ΕΚ) 
479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Ε.Ε. «Προώ−
θηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών», όπως ισχύουν,

ε) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως η νο−
μοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α98),

στ) του Π.δ. 89 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134 Α/10.06.2014).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την με αριθμ. 311496/13−07−2009 (ΦΕΚ 
1477/Β/22−07−2009) υπουργική απόφαση «Λεπτομέρειες 
εφαρμογής της αριθμ. 302157/10−06−2009 (ΦΕΚ 1209/
19−06−2009) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
"Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών στο πλαίσιο 
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των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της 
Επιτροπής"», ως κάτωθι:

1. Η παρ. 1, του άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα προγράμματα υποβάλλονται στο Τμήμα Οίνου 

και Αλκοολούχων Ποτών, της Δ/νσης Μεταποίησης, Τυ−
ποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου. Οι αιτήσεις υποβάλ−
λονται μέχρι την 25 Μαΐου κάθε έτους. Ανάλογα με τις 
ανάγκες του μέτρου η προθεσμία των αιτήσεων δύναται 
να παρατείνεται με έγγραφο του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

1. Η παρ. 1, του άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Υποβολή προγραμμάτων: έως 25 Μαΐου κάθε έτους 
ή έως την ημερομηνία της παράτασης που δίδεται από 

το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων.»

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ      
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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