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ΕπιΜΕΛΗΤΕΣ Α'  και Β'   κΛΑΔογ ΕΣγ τογ

ΝΟΣΟΚΟΜΕ1Ογ

ΘΕΜΑ:     «γποβολή  υποψηφιοτήτων  για  εξέλιξη   και  μονιμοποίηση  ειδικευμένων
ιατρών κλάδου  ΕΣγ».

Σχετ:

1.   το άρθρο 35, παράγραφος 6 του Ν. 2519/1997 σχετικά με την εξέλιξη ιατρών
ΕΣγ

2.   ταάρθρα4 και7του Ν. 3754/2009 σχετικά μετηνεξέλιξητωννοσοκομειακών
ιατρών στο ΕΣγ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

3.   το άρθρο 11 του Ν. 4316/2014 σχετικά με τη μονιμοποίηση 1ατρών ΕΣγ,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) του άρθρου 35, παράγραφος 6 του Ν. 2519/1997: «... γία την κρι'ση καί αfιολόyηση
λαμβάνονται  ιδιαίτερα  υπόψη   η   επιστημονική   συγκρότηση     και  κατάρτιση  των
υποψηφίων,  το  επιστημονικό,  ερευνητικό  και  κυρίως  το  κλινικό  τους  έργο  στο
νοσοκομείο,   η   οργανωτική   τους   εμπειρία,   η   διοικητική   ικανότητα,   το   πνεύμα
συνεργασίας,   η   συμπεριφορά   προς   τους   νοσηλευόμενους   και   εξεταζόμενους
ασθενείς και γενικά ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ασθενών και των πολιτών που
προσφεύγουν  για  υπηρεσίες  στο  νοσοκομείο,   καθώς  και  όλα  τα  στοιχεία  του
υπηρεσιακού τους φακέλου ........ »

β) των άρθρων 4 & 7 του Ν. 3754/2009:  tt„Σ7-. Δικαί'ωμα αί'τησης yία αfίολόγηση έχεt
ο  Επιμελητής  Β`  μετά  από  επτά  έτη  στο  βαθμό.  Ο  Επιμελητής  Α`  έχει  δικαίωμα
αξιολόγησης μετά από οκτώ έτη στο βαθμό ή δεκαπέντε έτη στο ΕΣΥ από τα οποία, τα
πέντε   έτη   στο   βαθμό   του   Επιμελητή   Α`   και   στην   ίδια   Θέση,   χωρίς   αρνητικές
αξιολογήσεις στον προηγούμενο βαθμό .... »
« .... Με  τη  συμπλήρωση  της  πενταετίας  οι  ιατροί  που  κατέχουν  τις  Θέσεις  αυτές
κρίνονται ατομικά με βάση τα κριτήρια του άρθρου 35 παρ. 6 του Ν. 2519/97, όπως
ισχύει και εφόσον η  κρίση τους είναι Θετική μονιμοποιούνται. Αρμόδιο για την κρίση
τους  είναι το  Συμβούλιο του  άρθρου  4 του  παρόντος  νόμου,  για την εξέλιξη  των
υπηρετούντων ιατρών ΕΣγ ..... »

γ)   του   άρθρου   11   του   Ν.   4316/2014:   «...Οί  είδίκει;μένοί   ίατ.ροί'   ΕΣy,   οί   οποί'οί
διορ'ιστηκαν  σε  Θέσεις  Διευθυντών,  Επιμελητών  Α',Β'   και  Γ',  μετά  τις  11-03~2009,
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ημερομηνία δημοσίευσης του  Ν.3754/2009, μονιμοποιούνται με τη διαδικασία που
ορίζεται στο άρθρο 7 του ως άνω νόμου ...... ».
και προκειμένου να πραγματοποιηθούν για το Β' εξάμηνο 2022
α) οι αξιολογήσεις των προς εξέλιξη υπηρετούντων Επιμελητών και
β) οι κρίσεις προς μονιμοποίηση ειδικευμένων Επιμελητών,
παρακαλούνται  οι  υποψήφιοι  ειδικευμένοι  ιατροί  κλάδου  ΕΣγ  που  πληρούν  τις
αναφερόμενες προύποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων να υποβάλλουν αίτηση με τα
σχετικά   δικαιολογητικά   (όπως   βιογραφικό   σημείωμα,   αντίγραφα   των   φύλλων
αξιολόγησης, συστατικά σημειώματα από τους Διευθυντές τους και ότι άλλο κρίνεται
ότι αποδεικνύει τα αναφερόμενα στις διατάξεις του  (γ) σχετικού νόμου) έως και τη
Παρασκευ'`ή 13/1/2023 στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μας.

ΑΚΡ1ΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΗΠΡΟJΣΙ,iΨ.[ΡΑΜΜΑΤΕ|ΑΣ
Η  Δ1Ο1ΚΗΤΡ1Α

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ

Εσωτεοική  ΔιανοLιή:

1.         Δ.Ι.γ

2.      Επιστημονικό Συμβούλιο
3.      Νααναρτηθείστουςπίνακες ανακοινώσεων καιστο τ.Ε.Π.
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