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  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την πλήρωση δέκα θέσεων της Γραμματείας της Επιτροπής Αξιολόγησης και  

Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 

 

  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 

 

Έχοντας υπόψη  : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 247 έως 253 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α’ 5). 

2. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α’ 116). 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄148), όπως ισχύει. 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. Α1β/οικ.32544/25-04-2018 (Β’ 1585) απόφαση του Υπουργού Υγείας 

«Καθορισμός διαδικασίας, προϋποθέσεων και κριτηρίων για την αξιολόγηση και την επιλογή των 

μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης». 

5. Την αριθ. Α1α/οικ.37365/15-05-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δέκα θέσεων 

της Γραμματείας της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (ΑΔΑ: 

Ω1ΙΦ465ΦΥΟ-ΩΓΞ). 

 

mailto:prosopikou_a@moh.gov.gr
ΑΔΑ: ΩΞ9Ζ465ΦΥΟ-3ΒΔ



 2 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δέκα θέσεων της 

Γραμματείας της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης και καλούμε 

μόνιμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και 

των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτό, των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΠΕ Διοικητικού , ΠΕ 

Πληροφορικής , ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ Στατιστικής και οι οποίοι ενδιαφέρονται να καλύψουν δέκα θέσεις της  

Γραμματείας της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (εφεξής Επιτροπή 

Αξιολόγησης), να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Όσοι επιλεγούν θα εργάζονται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε αυτήν και  οι μεν 

υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας θα τοποθετηθούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας, οι δε προερχόμενοι 

από τα Ν.Π.Δ.Δ. θα αποσπαστούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 12 του ν.4440/2016 (Α΄224). 

 

 

 Ι. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ: 

1. Στους υποψηφίους για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων πρέπει κατ’ ελάχιστον: 

1) Να μην συντρέχουν τα κωλύματα απόσπασης του άρθρου 12 παρ. 8, 9 και 11 του ν. 4440/2016 

(Α’ 224) και να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική ή πειθαρχική δίωξη. 

2) Να έχουν συμπληρώσει, συνολικά, δύο (2) έτη προϋπηρεσίας στο Υπουργείο Υγείας ή σε νομικό 

πρόσωπο που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας,  

3) Να διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσης εφαρμογών γραφείου και διαδικτύου. 

4) Να έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Ως πρόσθετα προσόντα συνεκτιμώνται:  

1)  Η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

2) Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφή προς το έργο 

της Επιτροπής Αξιολόγησης γνωστικά αντικείμενα. 

3) Η κατοχή πρόσθετου πανεπιστημιακού πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή 

διδακτορικού διπλώματος σε συναφή προς το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης γνωστικά αντικείμενα. 

4) Η συμμετοχή του υποψηφίου σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την κατάρτιση 

κατευθυντήριων οδηγιών ή θεραπευτικών πρωτοκόλλων και η συμμετοχή του υποψηφίου σε 

επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την κατάρτιση μητρώων παθήσεων (registries). 

2. Για τους υποψηφίους δεν πρέπει επίσης να συντρέχουν τα ασυμβίβαστα του άρθρου 252 του 

ν.4512/2018 (Α’ 5) ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το 

χρόνο ορισμού τους, και συγκεκριμένα να μην έχουν οι ίδιοι ή οι συγγενείς τους έως δεύτερο βαθμό 
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εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν τον διορισμό τους, κατά τον διορισμό τους 

και καθ’ όλη την διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους άμεσο οικονομικό συμφέρον με 

επιχείρηση που είναι Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) ή παραγωγού ή χονδρικής πώλησης 

φαρμάκων. Ως άμεσο οικονομικό συμφέρον νοείται: α) οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή  

έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, β) οποιαδήποτε σχέση παροχής συμβουλών, γ) οικονομικά 

δικαιώματα επί των επιχειρήσεων, όπως κατοχή κεφαλαίου, μετοχών και μεριδίων, ομολόγων, 

δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, αποζημιώσεις, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δ) 

ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή νόμιμου εκπροσώπου των προαναφερόμενων 

επιχειρήσεων. 

 

ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε εννέα (09) εργάσιμες ημέρες 

και αρχίζει την επομένη της ανάρτησης  της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Υγείας, ήτοι από 29 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και λήγει 8 Ιουνίου 2018, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 15:00. 

2. Το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής ή από 

τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, εφόσον αυτή αποστέλλεται ταχυδρομικώς. 

3. Τυχόν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από ενδιαφερομένους μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 

Α1α/οικ.37365/15-05-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω1ΙΦ465ΦΥΟ-ΩΓΞ) λαμβάνονται 

υπόψη και αξιολογούνται μαζί με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν κατόπιν της παρούσας.  

 

ΙΙI. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Η αίτηση υποψηφιότητας είτε ταχυδρομείται είτε κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου 

Υγείας (Αριστοτέλους 19, Τ.Κ. 10433), απευθυνόμενη προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής  για την 

πλήρωση δέκα θέσεων της Γραμματείας της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων 

Ανθρώπινης Χρήσης». 

2. Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από: 

α) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

β) Αντίγραφα βασικού τίτλου σπουδών και λοιπών τίτλων σπουδών. 

γ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής εξειδίκευσης και 

επαγγελματικής εμπειρίας των υποψηφίων, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 

απόδειξη των ουσιαστικών τους προσόντων. 
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δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1589/1986 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: «…… ούτε ο ίδιος ούτε 

οι συγγενείς μου έως δεύτερο βαθμό εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας έχουμε σήμερα και είχαμε έως πριν 

από δύο (2) έτη άμεσο οικονομικό συμφέρον, όπως αυτό ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 252 του ν. 

4512/2018 (Α’ 5). 

3. Σημειώνεται ότι η υποψηφιότητα που υποβάλλεται δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, εφόσον δεν: 

α) έχει υποβληθεί αίτηση και βιογραφικό σημείωμα με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

β) είναι εμπρόθεσμη, 

γ) αναγράφονται στοιχεία τηλεφωνικής ή/και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον υποψήφιο, 

δ) πληρούνται οι τασσόμενες από το νόμο και τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

προϋποθέσεις,  

ε) αναφέρεται ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου δεν συντρέχουν τα ρητώς αναφερόμενα στο άρθρο 

252 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) ασυμβίβαστα. 

ΙV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

1. Οι υποψήφιοι για την κάλυψη θέσης μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης θα αξιολογηθούν κατά τα 

οριζόμενα στην υπ’ αριθ. Α1β/οικ. 32544/25-4-2018 (Β’ 1585) απόφαση του Υπουργού Υγείας 

«Καθορισμός διαδικασίας, προϋποθέσεων και κριτηρίων για την επιλογή Γραμματέων της Επιτροπής 

Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης» από την προβλεπόμενη σε αυτή 

Τριμελή Επιτροπή Επιλογής. 

Η τριμελής Επιτροπή Επιλογής, μετά την εξέταση των αιτήσεων και των βιογραφικών σημειωμάτων των 

υποψηφίων, υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και πρακτικό στο οποίο 

αιτιολογείται η επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν. 

2. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων από τους δέκα επικρατέστερους υποψηφίους καλείται ο 

επόμενος στην κατάταξη υποψήφιος. 

3.  Στους επιλεγέντες ορίζεται προθεσμία δέκα (10) ημερών για την ανάληψη καθηκόντων στη 

Γραμματεία της Επιτροπής Αξιολόγησης, αρχής γενομένης από την κοινοποίηση σε αυτούς της 

απόφασης τοποθέτησης ή απόσπασης. 

 

 

V. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 

1. Αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. 
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2. Αποστέλλεται σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες προκειμένου αυτές να το κοινοποιήσουν στα 

Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύουν. 

3. Αποστέλλεται στα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.   

                                                                  

                                                                                                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

                                                                                                       ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 

 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο  Υπουργού 
2. Γραφείο  Αναπληρωτή Υπουργού 
3. Γραφεία   κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
4. Γραφεία Γεν. Δ/ντων 
5. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης 

-Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (2) 
-Τμήμα Οργάνωσης Κ.Υ. και Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων 

6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (προκειμένου να αναρτήσει την παρούσα στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Υγείας). 
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