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Όπως ο πίνακας διανομής 

 

 

 

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τον ορισμό εισηγητών στα Συμβούλια για πλήρωση 

θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. 

 

 Από πρακτικά συνεδρίασης Συμβουλίων Προσλήψεων – Κρίσεων με ανοιχτές 

προκηρύξεις που έχουν διαβιβαστεί στην υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές 

περιπτώσεις η συγκρότηση τους δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 

άρθρου 4 περίπτωση Θ του ν.3754/2009 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν.4368/2016 και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 του έκτου άρθρου του ν.4432/2016 και συγκεκριμένα,  ως εισηγητές έχουν 

οριστεί ιατροί με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή και όχι ιατροί με βαθμό Διευθυντή όπως 

προβλέπεται. 

  Επειδή η ανωτέρω μη τήρηση της νόμιμης διαδικασίας συνιστά λόγο αναπομπής του 

πρακτικού στο Συμβούλιο για νέα κρίση, γεγονός που συνεπάγεται καθυστέρηση της 

πλήρωσης των συγκεκριμένων θέσεων, καλείσθε: 

α. να προχωρήσετε άμεσα και κατά προτεραιότητα σε νόμιμη συγκρότηση του Συμβουλίου 

και επανάληψη της κρίσης για τα πρακτικά τα οποία έχουν ήδη αναπεμφθεί, και 

β. να γίνει εκ νέου νόμιμη συγκρότηση σε όσες περιπτώσεις δεν έχουν τηρηθεί τα οριζόμενα 

στις προαναφέρομενες διατάξεις. 

Επισημαίνεται ότι οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την συγκρότηση των 

Συμβουλίων έχουν δοθεί με την υπ’ αριθμ.πρωτ. Α2α/Γ.Π.οικ.27953/12-4-2016 (ΑΔΑ: 

61ΡΩ465ΦΥΟ-ΦΗΦ) εγκύκλιο και τα υπ’ αριθμ.πρωτ. Α2α/Γ.Π.46082/29-7-2016 και 

Α2α/Γ.Π.73072/15-11-2016 έγγραφα, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Υγείας. 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 

 

Πίνακας διανομής: 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

 

1. Υ.ΠΕ. της χώρας 

(με την υποχρέωση να το 

κοινοποιήσουν και στα 

νοσοκομεία αρμοδιότητάς τους) 
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2. Ε.Κ.Α.Β. 

Τέρμα Οδού Υγείας 

Τ.Κ. 11527, Αθήνα 

3. Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. 

Μονής Πετράκη 10 

Τ.Κ. 11521, Αθήνα 

 

Εσωτερική διανομή: 

1. Γρ. Υπουργού  

2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού  

3. Γρ. Γενικού Γραμματέα  

4. Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικητικής Υποστήριξης 

5. Δ/νση Ανθρώπινων Πόρων Ν.Π., Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ. 

 


