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Στo πλαΙαlo επαvεξfτασηE ToU αvδτ6ρω o1ετlκo0 εγγρdφoυ μαg, κατα τo μdρog πoυ

αuτ6 καΘIερΦvεl τηv 6γκρroη, απ6 τo- Δ.Σ. τoυ.εκdoτoτε Νoοoκoμεiou, ΤoU πραKΤικoιi τoυ

Συμβουλ[oυ Aξιoλ6γησηζ πρoζ εξ6}ιlξη iατρΦv του E'Σ.'/' καl λαμβαν'oμfvωv υπδψη τωv

1ρovIκΦv καΘυoτερησεωV TΓoU παρατηρo0VTαl σTηV oλoκληρωoη TωV δlαδlκαotΦv εξθλlξηg

oτov κλdδo tατρΦv Ε'Σ.Y., καΘΦE Καl Tηv fλλεIψη εvlαlαg Κα! συvTovloμθvηg τrρακτικηq εκ

μθρoυq τωv NooηλευτlκΦv lδρuμdτωv κατd τηv εφαρμoγη αυTo0, oαg γvωρΙζουμε τα εξηg:'

Το πρακτlκ6 τoυ πρoβλεπoμεVou oτo αρΘρo 4 περ.Θγ τoυ Ν.3754/Og Σuμβoυλioυ

Αξloλ6γηoηζ TωV uπηρετoOvτωv lατριi.lv τoU Ε.Σ.Y. oυvτdooεταI απo τo ΔlεuΘυvτη τou

αvτ[oτot1oυ Τoμθα καl δrαβιβαζεται εφεξηg απευΘε[αζ στηV αρμ6δια Δrε0Θuvoη AvΘρωπivωv

Π6ρωv N.Π' τoυ Yπoυργεioυ Yγεiαζ, προKεtμεvoυ vα εκδΦoει τη oxετrκη υπoυργrκη

αποφαoη. Ωg εκ τo0τoυ, δεv απαtτEΙταt πλfov η δtαβiβαoη τoU αvωτερω πρακτtκoO oτo

Δroικητη του Νoooκoμε[oυ, πρoκεtμfvου αυτ6E Vα Τo εlσσYαγεl oτo Δ.Σ. γrα ληψη απ6φαoη9

oxετlκd με τη ουvδρoμξ τωv voμlμωv πρoUπoΘ€oεωV πoU αφoρoOv τηv αξιολ6γηση TΓρoζ

εξfλlξη, oπωg πρoθβλεπε τo με αρ.πρωτ.Y1Oα/orκ.9321B/9-7-O9 6γγραφδ μαg.
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Περαlτ6ρω, σαζ επlσημα[voυμε τα εξηg:
.Ι

H ατroφαoη τoU Συμβoυλioυ Aξloλ6γηoηE πρoζ εξθλtξη ιατριbv Ε.Σ.Y., δπωg

απoτυπι.i.lvεταl στo oxετlκd τrρακτlκo, Θα πρθπεt vα ε[vαl τλξριυE αlτloλογημεvη. Θα τρ6πεt

δηλαδη vα περtλαμβdvεr τηv απαtτoυμεvη απ6 τo αρθρo 4 τoυ N.3754/09 εlδlκξ αtτlολoγiα,

με σUγKεKρlμEvη τoπoΘθτηoη εκdoτoυ μ6λoυ9 τoυ, επ[ τωv τυπlκΦν Kαl ouσlαστlκιi.lv

προo6vτωV τoυ αlτoOvτog Kαl τηV αξloλ6γηoη αυτιi.lv. Etδlκ6τερα, 6oov αφoρd τoV

απαlτo0μεvo πρoζ εξθλlξη 1ρovo υπηρεoΙαg, Θα πρ6.πεt vα πρoκ0πτει oαφΦq και αvαλυτtκd

απo τo o1ετtκo πρακτtκδ η απ6 τα oυvoδευτlκd 6γγραφα πoυ θ1oυv ληφΘεΙ υτroψη γlα τη

ληψη τηg απoφαoηE (βεβαrΦoεrg πρoUπηρεοiαg, εroηγηoεlg κ.λπ.)'

o ΓEΝlKoΣ ΓPAMMATEAΣ

ΣΠYPιΔΩN KoΚKlΝAKHΣ

Eoιυτερlκη Δlαvoμη

1.Γρ.Γεv.Γραμματθα

2. Γρ. ΠρoΤoταμθvηE Γεv.Δ/voη g

AvΘρωπΙvωv Π6ρωv & Δlolκ.

Yπoατηρtξηq

3.Νvoη Αvθρωπlvωv Π6ρωv N.Π.

Tμημα lατρΦv E.Σ.Y.
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