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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Αθήνα, 09 -07-2020
Αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 43393
ΠΡΟΣ
Όπως ο Πίνακας Διανομής

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ.Κώδικας: 101 87
Τηλέφωνο: 213216-1208, 1227,
1226, 1224, 1218, 1207
Fax: 210-5248751, 213216 -1906
Email: dpnp_a@moh.gov.gr
Θέμα: Σχετικά με την υποβολή υποψηφιότητας ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. σε νέα
προκήρυξη.

Με αφορμή ερωτήματα μελών των συμβουλίων κρίσης και επιλογής

σχετικά με την

δυνατότητα να κριθούν παραδεκτές ή μη υποψηφιότητες ιατρών σας επισημαίνουμε
τα κάτωθι:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του ν. 4655/2020 σε θέσεις
ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. που προκηρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 δεν
μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου
ιατρού Ε.Σ.Υ. εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης. Από την ανωτέρω
διάταξη εξαιρούνται και δεν υποχρεούνται σε παραίτηση από την θέση που κατέχουν στο
ΕΣΥ οι ιατροί που θα διεκδικήσουν θέσεις σε βαθμό Διευθυντή.
Επισημαίνεται ότι οι ιατροί με βαθμό Διευθυντή δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση
Διευθυντή αν δεν έχει παρέλθει εξαετία από την λήψη του βαθμού (άρθρο 4 του ν.
3754/2009).
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Γ4α/ΓΠ οικ. 7328 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ/Β/319/2020)
όπως ισχύει η οποία αφορά στην διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων
Ε.Σ.Υ. όπου ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή υποψηφιότητας
περιλαμβάνεται και η

υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία

μεταξύ άλλων για θέσεις Επιμελητή Α΄ και Β΄ αναφέρεται: (α) δεν υπηρετώ σε θέση
κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή έχω υποβάλλει παραίτηση από την θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.
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μέχρι την λήξη προθεσμία της προκήρυξης.
Σύμφωνα με την Γ4α/ΓΠ οικ. 7330/5-2-2020 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ/Β/320) όπως
ισχύει το Συμβούλιο, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στον
ιστότοπο της

ΥΠΕ

του αυτοματοποιημένου καταλόγου υποψηφίων, συνέρχεται

προκειμένου να ελέγξει, συνεπικουρούμενο από τη Γραμματεία, την ορθότητα των
ηλεκτρονικά κατατεθειμένων δικαιολογητικών των υποψηφίων. Το συμβούλιο διενεργεί
έλεγχο ορθότητας των δικαιολογητικών τύπου Α ως προς το σύνολο των υποψηφίων και
αφαιρεί από τον πίνακα κατάταξης τους στερούμενους τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα
συμμετοχής
Κατόπιν των ανωτέρω κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων
από τα συμβούλια θα πρέπει να εξετάζεται εάν η αίτηση παραίτησης που υποβλήθηκε
από τον υποψήφιο παραμένει σε ισχύ.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση παραίτησης από την θέση που
κατείχαν προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα σε νέα θέση και στη συνέχεια την
ανακάλεσαν, κρίνονται ως μη παραδεκτές.
β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4368/2016 υπολογίζεται ως
προϋπηρεσία αντίστοιχη του Ε.Σ.Υ. και ως τέτοια λαμβάνεται υπόψη κατά την διαδικασία
διορισμού και

την μετέπειτα

εξέλιξη στο Ε.Σ.Υ., ο χρόνος εργασίας του πλήρους

απασχόλησης ιατρικού προσωπικού στο Νοσοκομείο (Ν.Π.Ι.Δ.) «Ερρίκος Ντυνάν» κατά
το διάστημα που το νοσοκομείο αυτό βρισκόταν υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Υγείας, συγκεκριμένα έως 24 Νοεμβρίου 2014.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Όλες οι ΔΥΠΕ
(με την υποχρέωση να ενημερώσουν τα οικεία συμβούλια)
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Ε.Κ.Α.Β.
ΝΙΜΤΣ
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υπηρεσιών Υγείας
4. Γραφείο Προϊστάμενης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας
5. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π./Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ.

3

