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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών. 

 

 Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 1886/7-12-2017 ερώτησης, που κατατέθηκε στη 

Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Ιάσονα Φωτήλα και Βασίλειο Οικονόμου, με θέμα: 

«Υποστελεχωμένο και το Κέντρο Δηλητηριάσεων», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  

 

Οι θέσεις των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. προκηρύσσονται με απόφαση του Διοικητή του 

νοσοκομείου ή του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., εάν πρόκειται για θέσεις των μονάδων υγείας 

που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Για την προκήρυξη θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. 

απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Υγείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του 

άρθρου 35 του ν. 4368/2016.  

Επίσης, είχε δοθεί η έγκριση για πλήρωση δύο χιλιάδων (2.000) κενών οργανικών 

θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στον εισαγωγικό βαθμό επιμελητή Β΄ για το έτος 

2017. 

 

                 Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Γ.Ν.Π.Α. «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1147/Β΄/10.04.2012, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, για το Κέντρο Δηλητηριάσεων του Νοσοκομείου προβλέπονται έξι (6) θέσεις 

ειδικευμένων ιατρών Κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας Παιδιατρικής ή Παθολογίας ή Γενικής 

Ιατρικής.  

  Την 06.10.2017 διαγράφηκε από τη δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείου ο κ. 

Φούτρης Απόστολος, Επιμελητής Α΄ Παθολογίας που υπηρετούσε στο Κέντρο Δηλητηριάσεων, 

λόγω αποδοχής διορισμού του σε άλλο Νοσοκομείο και η υφιστάμενη κατάσταση των θέσεων 

των ειδικευμένων ιατρών του εν λόγω Κέντρου είναι:  

 

  Προβλεπόμενες: έξι (6), Καλυμμένες: πέντε (5), Κενή: μία (1). 

 

   Για το Κέντρο Δηλητηριάσεων είχαν εκδοθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις βάσει κενών 

οργανικών θέσεων που υπήρχαν σε παλιότερο οργανισμό του Νοσοκομείου και μέχρι πρότινος 

δεν είχε καταστεί δυνατό να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κρίσης και επιλογής λόγω μη 

ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων σύμφωνα με τον ισχύοντα, πλέον, Οργανισμό: 
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 Υ10α/Γ.Π.40812/06.04.2010, για δύο (2) θέσεις Επιμελητών Β΄, Παθολογίας ή 

Παιδιατρικής ή Γενικής Ιατρικής, όπως εί αρ. 

Υ4α/οικ.30241/15.03.2010 Υπουργικής Απόφασης.  

 2170/11.02.2011, για μία (1) θέση Επιμελητή Β΄, Παθολογίας ή Παιδιατρικής. 

 

         Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου στην συνεδρίαση με αριθμ. 14/28.09.2017 Θ. 

25 αποφάσισε την άμεση προκήρυξη της οργανικής θέση που προέκυψε από την αποχώρηση 

του κ. Φούτρη.   

         Επιπλέον, με το με αριθμ. πρωτ.: 15470/27.11.2017 έγγραφο της Διοίκησης του 

Νοσοκομείου προς την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής υποβλήθηκε νέο αίτημα για άμεση πρόσληψη 

επικουρικού ιατρού για το εν λόγω Κέντρο.  

           αριθμ. πρωτ.: οικ.3941/26.10.2017 υπουργική απόφαση ανεστάλησαν οι 

διαδικασίες κρίσης και επιλογής σε θέσεις ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., σε οποιοδήποτε στάδιο 

και αν βρίσκονταν, των οποίων η προκήρυξη εκδόθηκε μέχρι 31.12.2013. 
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3. Τμήμα Νομ. Πρωτοβουλίας, Κοιν. Ελέγχου & Κωδικοποίησης 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

 

 

          Π. ΠΟΛΑΚΗΣ  

 

 

 


		2018-02-28T10:37:45+0200




