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               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αθήνα, 27 / 9  /2016                 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                      Αρ.πρωτ.Α2α/οικ.71389            

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.                       

                   

Ταχ. Δ/νση     :  Αριστοτέλους 17                                     ΠΡΟΣ: Πίνακα αποδεκτών 

Ταχ. Κώδικας :  10433                                                     

Πληροφορίες  : Π.Σέρρα                                             

Τηλέφωνo      :  2132161225                                        

Fax                :  210-5248751                                                   

 

 

ΘΕΜΑ:Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών των υπαλλήλων που μετατάσσονται 
στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. 

 

   Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 28 του ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α), όπως αυτό 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 118 του ν.4316/14 (ΦΕΚ 270/Α), ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών ιατρών που πρόκειται να καταλάβουν θέση μονίμου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. 

πραγματοποιείται με ευθύνη του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων. 

   Δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί πληθώρα περιπτώσεων, κατά τις οποίες το πρακτικό 

συνεδρίασης του Συμβουλίου προσλήψεων-κρίσεων του νοσοκομείου, το οποίο 

αποστέλλεται στην Υπηρεσία μας και αφορά στην κρίση των ουσιαστικών προσόντων των 

υπαλλήλων που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάταξης στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με 

την παρ.5 του άρθρου 58 του ν.3918/11 και τις παρ.1 και 2 του άρθρου 40 του ν.4368/16, 

δεν συνοδεύεται από βεβαίωση γνησιότητας των υποβληθέντων από τους υποψήφιους 

ιατρούς δικαιολογητικών, θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 

- Τα πρακτικά των Συμβουλίων προσλήψεων-κρίσεων των νοσοκομείων, τα οποία θα 

αποσταλούν στο Υπουργείο Υγείας μετά την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, σε 

περίπτωση που δεν συνοδεύονται από βεβαίωση γνησιότητας των δικαιολογητικών των 

υποψηφίων, θα επιστρέφονται στα Συμβούλια. 

- Τα Συμβούλια προσλήψεων-κρίσεων των νοσοκομείων, στα οποία έχουν ήδη μεταταχθεί 

υπάλληλοι διαφόρων κλάδων στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του 
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άρθρου 40 του ν.4368/16, παρακαλούνται, εάν δεν το έχουν κάνει, να προβούν στον 

προβλεπόμενο έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών και να αποστείλουν, το ταχύτερο 

δυνατό, τις σχετικές βεβαιώσεις στο Υπουργείο Υγείας/Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων 

Ν.Π./Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ. 

   Οι Δ.Υ.Πε. παρακαλούνται να αναρτήσουν το παρόν στους οικείους ιστότοπους. 

 

                                                                                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

                                                                                       ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1.Όλες τις Δ.Υ.Πε. 

(με την παράκληση να κοινοποιήσουν την  

παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους φορείς 

της αρμοδιότητάς τους) 

2.ΕΚΑΒ 

3.ΝΙΜΤΣ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1.Γραφείο Υπουργού 

2.Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

3.Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

4.Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 

5.Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Διοικ. 

  Υπηρεσιών και Υποστήριξης 

6.Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π.- 

Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ. 
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