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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ν.Π. 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ & 

ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Αθήνα,   04/4/2019 

 

Αριθμ. πρωτ. Γ4β/οικ. 26027 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 

Ταχ. Κώδικας: 104 33 

Πληροφορίες:  

213 216 1225 (για μετατάξεις στον κλάδο ειδικευμένων 

ιατρών Ε.Σ.Υ.) 

213 216 1021, 1827, 1220 (για λοιπό προσωπικό) 

Email: prosop_np_b@moh.gr 

Προς: Ε.Ο.Δ.Υ 

Αγράφων 3-5,  

Μαρούσι, T.K 151 23 

 

 

           dpnp_a@moh.gr 

 

Θέμα: «Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των μεταβατικών 

διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4600/2019 (Α’ 43)» 

 

 Στο ΦΕΚ 43/τ.Α’/09-3-2019 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4600/2019 

«Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και 

λοιπές διατάξεις» με τις διατάξεις του οποίου συστήθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), 

το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 62 το ΚΕ.ΕΛ.ΠΝΟ. (Ν.Π.Ι.Δ) καταργείται και στα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπεισέρχεται, ως καθολικός διάδοχος, ο Ε.Ο.Δ.Υ. 

και όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το «ΚΕ.ΕΛ.ΠΝΟ.» εφεξής θα θεωρείται ο 

«Ε.Ο.Δ.Υ.». 

Με τις διατάξεις των άρθρων 48-63 ρυθμίζονται τα θέματα διοίκησης και λειτουργίας 

του νέου Ν.Π.Δ.Δ. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 63 ορίζονται τα 

ακόλουθα: 

1. Μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ του Ε.Ο.Δ.Υ (άρθρο 50 παρ.1), οι αρμοδιότητές του 

ασκούνται από το Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.ΠΝΟ. 

2. Μέχρι τη δημοσίευση του οργανισμού (άρθρο 61) εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο 

εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΚΕ.ΕΛ.ΠΝΟ (Υ1/οικ.5028/22.6.2001 (Β 831) 

απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας). 

3. Το προσωπικό του ΚΕ.ΕΛ.ΠΝΟ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ), μεταφέρεται αυτοδίκαια με την ίδια έννομη σχέση στον Ε.Ο.Δ.Υ. 

Μετά την έκδοση του οργανισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61, το 

προσωπικό αυτό κατατάσσεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη 

του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, σε αντίστοιχες κατά κατηγορία, 

κλάδο και ειδικότητα οργανικές θέσεις, που προβλέπονται από τον οργανισμό και αν 
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δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την απόφαση κατάταξης, 

σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. 

4. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν ως ιατροί ΠΕ στον Ε.Ο.ΔΥ,. ύστερα από αίτησή τους, 

η οποία υποβάλλεται εντός τριάντα (30) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, 

δηλαδή μέχρι και 9-9-2021, και κρίση του Συμβουλίου Επιλογής Ιατρών Δημόσιας 

Υγείας Ε.Σ.Υ. (άρθρο 11 του ν.3172/2003 Α΄197) εντάσσονται, με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του κλάδου Ιατρών Δημόσιας 

Υγείας Ε.Σ.Υ., που προβλέπεται στον οργανισμό του Ε.Ο.Δ.Υ (άρθρο 61) και σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, σε θέση που προκύπτει από 

μετατροπή της οργανικής τους θέσης από ΠΕ Ιατρών σε Ιατρών Δημόσιας Υγείας 

Ε.Σ.Υ., για τους οποίους θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα στο ν.2519/1997 (Α΄165), μη 

εφαρμοζομένων των ηλικιακών ορίων και στο ν.3172/2003 (Α΄179).  

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στον Ε.Ο.Δ.Υ. και 

διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας (Διεύθυνση Ανθρώπινου 

Δυναμικού/Τμήμα Β΄) μαζί με τη βεβαίωση περί της ύπαρξης ή μη κενής οργανικής 

θέσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη στον κλάδο Ιατρών Δημόσιας Υγείας 

Ε.Σ.Υ. είναι τα εξής: 

1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή φωτοαντίγραφο πτυχίου 

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο 

της μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ όπου αυτό 

απαιτείται. Για τις περιπτώσεις πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

απαιτείται φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο 

της μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. 

  Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα 

στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής. Στα απλά 

φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της 

Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο. 

2.Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού 

επαγγέλματος στην Ελλάδα. 

3.Φωτοαντίγραφο άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας κοινωνικής ιατρικής ή 

ιατρικής εργασίας ή γενικής ιατρικής στην Ελλάδα, ή  

- μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στον τομέα 

δημόσιας υγείας ή κοινωνικής ιατρικής ή τίτλο σπουδών στον τομέα δημόσιας υγείας 

της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας ή της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών ή ισότιμης 

τουλάχιστον Σχολής Δημόσιας Υγείας της αλλοδαπής ή  

- αποδεδειγμένης εμπειρίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέματα δημόσιας υγείας. 

4.Βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο. 

5.Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. 

6.Βεβαίωση αποδοχών. 

7.Βιογραφικό σημείωμα. 

8.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας. 

Η υπαλληλική σχέση των προαναφερόμενων ιατρών, είτε στην περίπτωση που δεν θα 

υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση, είτε στην περίπτωση που η αίτησή τους θα 

απορριφθεί αιτιολογημένα, λύεται αυτοδίκαια με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 

Υγείας. 
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5. Υπάλληλοι του ΚΕ.ΕΛ.ΠΝΟ. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου, που έχουν διατεθεί με οποιοδήποτε καθεστώς σε άλλους φορείς Γενικής 

Κυβέρνησης, μπορούν να μεταταγούν στους φορείς που έχουν διατεθεί και υπηρετούν, 

ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στους φορείς αυτούς, εντός δυο (2) μηνών 

από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή έως και 9/5/2019. 

Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της 

υπηρεσίας υποδοχής, σε κενή θέση της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και, αν δεν 

υπάρχει, σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση αυτή. 

Στην περίπτωση των γιατρών που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία, η αίτηση 

υποβάλλεται εντός δυο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή έως και 

9/5/2019 και η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, το 

αργότερο εντός τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή έως και 9-3-

2022,  σε κενή ή προσωποπαγή θέση του κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., μετά 

από αξιολόγηση του Συμβουλίου της παρ.3 του άρθρου 8 του ν.4558/2018 (Α΄140). 

Η μετάταξη ολοκληρώνεται μόνο εφόσον μετά τη θετική αξιολόγηση του ανωτέρω 

συμβουλίου, προσκομίζεται αποδεικτικό περί διακοπής της άσκησης ιδιωτικού έργου. 

Η αίτηση μετάταξης στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., μαζί με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο νοσοκομείο στο οποίο 

υπηρετεί και διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Διεύθυνση 

Ανθρώπινου Δυναμικού/Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ.) μαζί τη βεβαίωση περί της ύπαρξης ή 

μη κενής οργανικής θέσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μετάταξη στον κλάδο 

ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. είναι τα εξής: 

1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή φωτοαντίγραφο πτυχίου 

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα συνοδεύεται από 

φωτοαντίγραφο της μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του 

ΔΟΑΤΑΠ όπου αυτό απαιτείται. Για τις περιπτώσεις πτυχίων από χώρες εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο θα 

συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης 

ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. 

  Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα 

στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής. Στα απλά 

φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της 

Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο. 

2.Φωτοαντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού 

επαγγέλματος  στην Ελλάδα. 

3.Φωτοαντίγραφο άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα, όπου αυτή 

απαιτείται. 

4.Βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό ή οδοντιατρικό σύλλογο. 

5.Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. 

6.Βεβαίωση αποδοχών. 

7.Βιογραφικό σημείωμα. 

8. Bεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή απόφαση νόμιμης 

απαλλαγής. 

9.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας. 
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Οι ιατροί του ΚΕ.ΕΛ.ΠΝΟ. που έχουν διατεθεί σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων, εφόσον 

μεταταχθούν στους οικείους φορείς, δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν σε οποιαδήποτε 

άλλη μονάδα ή θέση, πλην των ανωτέρω μονάδων, εντός του φορέα που 

μετατάσσονται. 

6. Οι υπάλληλοι που δεν θα υποβάλλουν αίτηση για μετάταξη, είτε η αίτηση τους 

απορριφθεί, κατατάσσονται σε κενή ή προσωποπαγή θέση του Ε.Ο.Δ.Υ σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3 ή 4. 

7. Οι γιατροί μπορούν να συνεχίσουν την άσκηση ιδιωτικού έργου, έως την ένταξή 

τους στον κλάδο Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. ή τη μετάταξή τους στον κλάδο 

ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. 

Επισημαίνεται ότι, τόσο οι ιατροί Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., όσο και οι ειδικευμένοι ιατροί 

κλάδου Ε.Σ.Υ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 

Οι υπάλληλοι του Ε.Ο.ΔΥ., πλην των ιατρών, μπορούν να συνεχίσουν την άσκηση 

ιδιωτικού έργου, εφόσον υποβάλουν αίτηση εντός ενός (1) μηνός μετά τη δημοσίευση 

του οργανισμού του Ε.Ο.Δ.Υ και έως την κρίση του αρμόδιου υπηρεσιακού 

συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα 

(ν.3528/2007 Α΄26).  

 

Η παρούσα κοινοποιείται με ευθύνη του Ε.Ο.Δ.Υ στους φορείς στους οποίους έχουν 

διατεθεί και υπηρετούν υπάλληλοί του. 
 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

Δ.Υ.Πε. όλης της χώρας 

(προκειμένου να ενημερώσουν τα Νοσοκομεία αρμοδιότητάς τους) 

 

Εσωτερική διανομή: 

1. Γρ. Υπουργού Υγείας 

2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 

3. Γρ. Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας 

4. Γρ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 

5. Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας 

6. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π., Τμήμα Α’ και Τμήμα Β΄ 
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