
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 75357 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/ 

7-2-2020 (Β΄460) κοινής απόφασης «Καθορισμός 

της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ια-

τρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης 

και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υπο-

βολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, 

των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προ-

σόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» όπως αυτή 

τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπό στοιχεία Γ4β/

Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 (Β΄2596).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- Των παρ. 2, 3, 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 10 του 

ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄81), όπως ισχύουν 
μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρ-
θρου 36 του ν. 4633/2019 (Α΄161).

- Του άρθρου 57 του ν. 4690/2020 (Α΄104) «Κύρωση: 
α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνε-
πειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄84) και β) της από 1.5.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα 
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (Α΄90) και 
άλλες διατάξεις».

- Του άρθρου 12 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄47), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου-
στεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώ-
πων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμί-

σεις» (Α΄74 - Διορθ. σφαλμ. Α΄111), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

- Του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιο-
νομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄143).

- Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α΄133), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

-Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄148), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

- Του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν 
το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του 
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί-
ου (Α΄191), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3801/2009 
«Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και άλλες διατάξεις 
οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α΄163), όπως ισχύει.

2. Την υπ΄ αρ. 50713/11-8-2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδι-
οτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 
(Β΄3360).

3. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των εποπτευ-
ομένων από το Υπουργείο Υγείας φορέων, σύμφωνα με 
την υπό στοιχεία Β2α/οικ. 73779/18-11-2020 βεβαίωση 
της Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε και αντικαθιστούμε το άρθρο 2 της 
υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 (Β΄460), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπό στοιχεία Γ4β/
Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 (Β΄2596) κοινή υπουργική από-
φαση, ως εξής:

Άρθρο 2
Κατάρτιση και τήρηση ηλεκτρονικών καταλόγων

Στην έδρα κάθε Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρει-
ας (Δ.Υ.ΠΕ.) της Χώρας, καταρτίζονται και τηρούνται 
ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά κατηγορία και κλάδο, για 
όλους τους κλάδους του λοιπού, πλην ιατρών, επικου-
ρικού προσωπικού, στους οποίους εγγράφονται όσοι 
κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης 
επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

Οι κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας 
Δ.Υ.ΠΕ. μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου του ίδιου 
έτους και παραμένουν σε αυτήν, επικαιροποιούμενοι, 
μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων 
του επόμενου έτους. Στο ενδεχόμενο που συσταθούν 
νέες δομές στους φορείς του άρθρου 10 παρ. 2α του 
ν. 3329/2005, όπως ισχύει, προς κάλυψη των επιτακτικών 
τους αναγκών, καθώς και κάποιοι ηλεκτρονικοί κατάλο-
γοι εξαντληθούν πρόωρα σε κάποια κατηγορία και κλάδο 
υποψηφίων, δύναται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
των φορέων, να εγγραφούν εκ νέου υποψήφιοι για την 
κάλυψη των νέων θέσεων ή συγκεκριμένων ελλείψεων, 

μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Η διάρκεια των κατα-
λόγων που θα προκύψουν, θα είναι μέχρι την ανάρτηση 
των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους.

Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της αίτησης του υποψηφίου, τις θέσεις 
κατά σειρά προτίμησης, των φορέων στους οποίου 
επιθυμεί να τοποθετηθεί και τη συνολική βαθμολογία 
όπως αυτή έχει προκύψει από τη μοριοδότηση των 
προσόντων του.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα οριζόμενα στην υπό 
στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 (Β΄460) κοινή υπουρ-
γική απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με την 
υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 (Β΄2596) κοινή 
υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Υφυπουργός Υγείας
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