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ΠΡΑΞΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 
1. Το υπ’αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.2560/11-1-2018 έγγραφο του Υπουργού Υγείας με θέμα «Σχετικά με 

εγκρίσεις προκηρύξεων μετά την έναρξη ισχύος του ν.4498/2017 (ΦΕΚ 172 16-11-2017» στο οποίο 

αναφέρονται τα εξής: «Με τις διατάξεις του ν.4498/2017 (άρθρα 7 και 8) ορίζεται νέα διαδικασία για την 

κρίση και επιλογή για την κατάληψη θέσης ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.  Ειδικότερα, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ.8 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου, τα κριτήρια επιλογής, ο συντελεστής 

βαρύτητας του κάθε κριτηρίου και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας 

και μοριοδότησης των υποψηφίων και της τελικής επιλογής για κάθε θέση που έχει προκηρυχθεί, ορίζονται 

με απόφαση του Υπουργού Υγείας.  Η εν λόγω απόφαση βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και θα 

κοινοποιηθεί αμέσως μετά την δημοσίευσή της.  Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 

ν.4498/2017 που ρυθμίζουν τα θέματα των συμβουλίων  κρίσης καθώς και της υποβολής υποψηφιότητας 

και διαδικασίας κρίσης / τοποθέτησης ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του (16-11-2017) και αφορούν όλες τις κρίσεις θέσεων η προκήρυξη των οποίων εγκρίθηκε μετά την 

ημερομηνία αυτή.  Όσες εγκρίσεις για προκήρυξη θέσεων εκδόθηκαν μετά τις 16-11-2017  (ημερομηνία 

δημοσίευσης του ν.4498/17) θα εκδοθούν εκ νέου και θα συμπληρωθούν αναλόγως, μετά την έκδοση της 

προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης ώστε οι αποφάσεις προκήρυξης των θέσεων να είναι σύμφωνες 

με τα ισχύοντα. Μετά τα παραπάνω όσα νοσοκομεία έχουν προβεί ήδη σε προκήρυξη θέσεων θα πρέπει να 

την ανακαλέσουν και να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους ότι οι αποφάσεις προκήρυξης θα εκδοθούν 

εκ νέου μετά την έδοση των νέων αποφάσεων έγκρισης.  Η απόφαση ανάκλησης όσων έχουν εκδοθεί, θα 

πρέπει να κοινοποιηθεί στην υπηρεσία μας (…)», 

2. Το υπ’αριθμ.πρωτ. 1656/12-1-2018 έγγραφο της Διοικήτριας της 1
ης

 Υ.ΠΕ. Αττικής, 

 

ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ 

 

     η υπ’αριθμ. πρωτ. 26531/22-12-2017 Απόφαση Προκήρυξης μίας (1) θέσης 

ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η 

ΣΩΤΗΡΙΑ». Η Απόφαση Προκήρυξης θα εκδοθεί  εκ νέου μετά την έκδοση νέας απόφασης 

έγκρισης. 

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

� Υπουργείο Υγείας 

Γεν.Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας 

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π. 

Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ. 

Αριστοτέλους 17 

104-33, Αθήνα 

 

 

ΑΔΑ: 7Ζ88469069-Ζ3Ε



� 1
η
 Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής 

Δ/νση Αν/ξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Μονάδων Παροχής Υπηρ.Υγείας 

& Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων πόρων 

Ζαχάρωφ 3 

115 21, Αθήνα 

� ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

     Σεβαστουπόλεως 113 

       115 26 ΑΘΗΝΑ 

� ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

     Πλουτάρχου 3 

       106 75 ΑΘΗΝΑ  

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

1. Γραφείο Διοικητή 

2. Γραφείο Αν. Διοικητή 

3. Δ/ντρια Ιατρικής Υπηρεσίας  

4. Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου  

5. Δ/ντή Ψυχιατρικού Τομέα 

6. Δ/ντή  Προσωρ.Προϊστ. Κέντρου Ψυχικής Υγείας 

ΑΔΑ: 7Ζ88469069-Ζ3Ε
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