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Ι.ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (Άρθρα 13-15 ΚΔΔ, Ν.2690/1999) 

 

Α. Έννοια διοικητικού οργάνου 

Η έννοια του διοικητικού οργάνου αποτελεί μια σύνθετη έννοια. Περιλαμβάνει ένα στοιχείο 

λειτουργικό, την δραστηριότητα του οργάνου και ένα στοιχείο προσωπικό, το φυσικό 

πρόσωπο που ασκεί αυτή την δραστηριότητα. 

Περαιτέρω προς τα δεδομένα του θετικού δικαίου ανταποκρίνεται ο ακόλουθος ορισμός του 

διοικητικού οργάνου: Διοικητικά είναι όσα όργανα συνδέονται με ένα δημόσιο νομικό 

πρόσωπο, ειδικά δε στην περίπτωση του δημοσίου νομικού προσώπου του κράτους- στο 

οποίο εντάσσονται ακόμα όργανα της νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας - όσα όργανα 

συνδέονται με το όργανο που λέγεται «Κυβέρνηση» με σχέση ιεραρχίας ή ελέγχου. Κατ΄ 

επέκταση, μπορούμε να θεωρήσουμε ως φορέα ιδιότητας διοικητικού οργάνου, κάθε 

φυσικό πρόσωπο, του οποίου η δράση καταλογίζεται σε ένα δημόσιο νομικό πρόσωπο. 

Β. Ίδρυση διοικητικού οργάνου 

Ίδρυση ενός διοικητικού οργάνου σημαίνει καθορισμό : 

• της συγκεκριμένης δραστηριότητας της Δημόσιας Διοίκησης που πρέπει να ασκηθεί 

από ορισμένο (ή ορισμένα) φυσικό πρόσωπο (ή πρόσωπα). Πρόκειται για την 

αρμοδιότητα του οργάνου.  

• των φυσικών προσώπων που θα ασκήσουν την δραστηριότητα αυτή. 

Ίδρυση διοικητικών οργάνων ανεξάρτητων από δημόσιο νομικό πρόσωπο δεν είναι νοητή. 

Από την ίδρυση διαφέρουν εννοιολογικά, α) η ολοκλήρωση του οργάνου, β) όσο και η νόμιμη 

υπόσταση του οργάνου. 

Β. 1  Ολοκλήρωση διοικητικού οργάνου  

Ολοκλήρωση ενός διοικητικού οργάνου καλείται ο καθορισμός -μεταξύ των κατηγοριών που 

προβλέπει ο νόμος- των συγκεκριμένων φυσικών προσώπων που θα ασκήσουν τις οργανικές 

λειτουργίες. Η ολοκλήρωση των συλλογικών διοικητικών οργάνων καλείται ειδικότερα 

συγκρότηση των οργάνων αυτών. 

H πράξη συγκρότησης είναι ατομική διοικητική πράξη και απαιτεί για το υποστατό της 

δημοσίευση μόνο εάν προβλέπεται ρητά. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

• Συνοπτική επεξήγηση θεμελιωδών κεφαλαίων της έννοιας των συλλογικών 

διοικητικών οργάνων  

• Νομολογιακές κατευθύνσεις  

• Συγκριτική επισκόπηση της διοικητικής άμυνας του ενδιαφερομένου σε 

περίπτωση απόρριψης της ένστασης  



4 
 

Ο καθορισμός των φυσικών προσώπων γίνεται με διάφορους τρόπους που αναγνωρίζει το 

δίκαιο όπως , μεταξύ άλλων,  

• κλήρωση 

• εκλογή  

• διορισμός  

Η ολοκλήρωση του οργάνου γίνεται αντίθετα από την ίδρυση του  κατά κανόνα με πράξη της 

διοίκησης. 

Ένα όργανο θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί κατά νόμο, όταν έχουν επιλεγεί, δηλαδή εκλεγεί, 

διορισθεί, κ.ο.κ., σύμφωνα με τον νόμο, τα φυσικά πρόσωπα που θα ασκήσουν τις οργανικές 

λειτουργίες . 

Ειδικότερα για τα συλλογικά όργανα, ισχύουν τα ακόλουθα : 

Τα συλλογικά όργανα θεωρούνται νόμιμα συγκροτημένα, όταν έχει γίνει ορισμός με ατομική 

πράξη όλων των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που προβλέπει ο νόμος.  Στον 

κανόνα αυτό, ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές εξαιρέσεις . 

• Τα συλλογικά όργανα θεωρούνται νόμιμα συγκροτημένα με μόνη την επιλογή των 

τακτικών μελών τους, αρκεί στην περίπτωση αυτή να παίρνουν αποφάσεις με μόνο 

τα μέλη αυτά και να μην χρειασθεί αναπλήρωση( ΣτΕ 5057/87, ΣτΕ 909/02)  

• Εάν η επιλογή του αναπληρωματικού μέλους δεν είναι σύμφωνη με τον νόμο, το 

όργανο θεωρείται μη νόμιμα συγκροτημένο , μόνο εάν το μέλος ασκήσει οργανικές 

λειτουργίες στην θέση του τακτικού που αναπληρώνει( ΣτΕ 803/68) 

• Τα αναπληρωματικά μέλη , μπορούν να αναπληρώνουν τα τακτικά, μόνο εάν τα 

τελευταία κωλύονται ή απουσιάζουν, όχι δε όταν ελλείπουν(ΣτΕ4027/89) 

• Όταν προβλέπεται θητεία μέλους συλλογικού οργάνου, η αντικατάσταση του  πριν 

την λήξη της θητείας του είναι δυνατή μόνο για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των 

καθηκόντων του, ο οποίος και πρέπει να βεβαιώνεται στην σχετική πράξη. 

• Ο ορισμός Προέδρου και Γραμματέα (όχι μέλος) είναι στοιχείο νόμιμης συγκρότησης 

• Τέλος, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 13 παρ.1 εδ. γ΄ του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας, αν ορισμένα μέλη εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους και τα μέλη 

αυτά δεν έχουν ακόμη εκλεγεί ή υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα, η συγκρότηση 

είναι νόμιμη, εάν έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξή τους και τα 

υπόλοιπα μέλη επαρκούν, ώστε να υπάρχει απαρτία. 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί το άρθρο 13 παρ.5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας , 

σύμφωνα με την οποία το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει ,όχι όμως πέρα από 

ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο 

ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του 

τα λοιπά μέλη επαρκούν, ώστε να υπάρχει απαρτία. 
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Β.2 Νόμιμη υπόσταση του διοικητικού οργάνου 

Όταν ένα όργανο ολοκληρωθεί κατά νόμο , λέμε ότι έχει νόμιμη υπόσταση. Όταν ένα όργανο 

έχει νόμιμη υπόσταση, οι πράξεις που εκδίδει, -ασκώντας νόμιμα την αρμοδιότητά του-, 

είναι νομικά έγκυρες, με την έννοια ότι αποτελούν από την έκδοσή τους μέρος της έννομης 

τάξης. Το όργανο που δεν έχει ολοκληρωθεί κατά νόμο , λέμε ότι δεν έχει νόμιμη υπόσταση. 

Ειδικά για τα συλλογικά όργανα, η νομιμότητα της υπόστασης των συλλογικών οργάνων 

επηρεάζεται αποφασιστικά από την νομιμότητα της πράξης ολοκλήρωσής τους. Η 

ιδιαιτερότητα , ωστόσο, των οργάνων αυτών έχει διαφοροποιήσει τους σχετικούς κανόνες , 

οι οποίοι συνοπτικά μπορούν να διατυπωθούν ως εξής : 

• Εάν το συλλογικό όργανο συγκροτείται από αιρετά μέλη, η ακυρότητα της εκλογής 

μέλους δεν επιδρά στην νομιμότητα της συγκρότησής του και κατ΄ επέκταση στην 

νομιμότητα της υπόστασής του. 

• Το αντίθετο συμβαίνει, όταν το όργανο συγκροτείται από όργανα που διορίζονται. 

Εδώ ισχύει η αρχή ότι τυχόν ακυρότητα στον διορισμό του φυσικού προσώπου- 

οργάνου επάγεται παράνομη συγκρότηση του οργάνου ( ΣτΕ 704-706/52) 

• Πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά ονόματος κάθε μέλους (εάν ex officio- τότε μόνο η 

ιδιότητα αρκεί εάν προσδιορίζονται επαρκώς) 

• Όχι κατά την συζήτηση τρίτο πρόσωπο αλλιώς ακυρότητα 

• Δυνατή η παράσταση δικηγόρου ο οποίος αποχωρεί κατά την συζήτηση- 

ψηφοφορία. (Το Συμβούλιο αποφασίζει, ο δικηγόρος γνωμοδοτεί) 

 

Όταν ένα όργανο παύει να είναι ολοκληρωμένο, παύει και να έχει νόμιμη υπόσταση. Ένα 

όργανο που παύει να έχει νόμιμη υπόσταση, παύει και να εκδίδει νομικά έγκυρες πράξεις. 

Γ. Λειτουργία συλλογικού διοικητικού οργάνου  

Στην περίπτωση όμως των συλλογικών οργάνων η εγκυρότητα της άσκησης των οργανικών 

λειτουργιών συναρτάται και με την τήρηση και άλλων προϋποθέσεων. Οι προϋποθέσεις 

αυτές περιγράφονται με τον γενικότερο όρο «κανόνες λειτουργίας διοικητικών οργάνων» 

και διακρίνονται σε δύο μερικότερες κατηγορίες : 

1. στους κανόνες νόμιμης σύνθεσης των συλλογικών διοικητικών οργάνων  

2. στους ειδικότερες κανόνες λειτουργίας των συλλογικών διοικητικών οργάνων 

 

Γ.1 Νόμιμη σύνθεση του συλλογικού διοικητικού οργάνου 

Λέμε ότι ένα όργανο έχει νόμιμη σύνθεση, όταν έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που 

θέτει το δίκαιο , για να μπορεί μετά την νόμιμη συγκρότησή του, να αποφασίζει έγκυρα. Οι 

προϋποθέσεις αυτές αναφέρονται στα φυσικά πρόσωπα -μέλη του οργάνου και έχουν σχέση 

με :  
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Γ.1.α Απαρτία – Σύνθεση συλλογικού διοικητικού οργάνου (Άρθρο 14 ΚΔΔ) 

• Το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν, ως 

τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη , περισσότερα από τα μισά των μελών του. 

• Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Αν, έλλειψη απαρτίας, κατά την πρώτη συνεδρίαση, τότε το όργανο καλείται εκ νέου 

σε συνεδρίαση , το νωρίτερο εντός 24ωρών, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια 

διάταξη. Κατά την συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν (τακτικά ή 

αναπληρωματικά μέλη) στην σύνθεση το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των 

διορισμένων τακτικών μελών. Σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα των τριών (3) τακτικών 

ή αναπληρωματικών μελών. 

• Αν όχι πλειοψηφία: επανάληψη ψηφοφορίας, με υποχρεωτική προσχώρηση της 

ασθενέστερης γνώμης στην επικρατέστερη. 

• ΑΠΟΝ : ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΟΥ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ή ΔΙΔΕΙ ΛΕΥΚΗ ΨΗΦΟ(ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

ΨΗΦΟΣ) 

• Να τονιστεί ότι με την παράγραφο 13 του άρθρου 14 ΚΔΔ, προβλέπεται η δυνατότητα 

των συλλογικών οργάνων να συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

(τηλεδιάσκεψη). Στις περιπτώσεις αυτές, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται ο τόπος της συνεδρίασης, ο 

τρόπος διαπίστωσης της απαρτίας και διασφάλισης της μυστικότητας της 

συνεδρίασης, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε άλλη λεπτομέρεια 

αναφορικά με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων. 

 

• Γ.1.β  Κλήτευση(πρόσκληση) των μελών του συλλογικού διοικητικού οργάνου 

• Έγκαιρη πρόσκληση: 48 ώρες πριν, σε ορισμένο τόπο, χρόνο, ημέρα και ημερήσια 

διάταξη. 

• Μετά από διακοπή απαιτείται νέα πρόσκληση. 

• ΔΕΝ απαιτείται πρόσκληση εάν γίνονται συνεδριάσεις σε τακτές ημερομηνίες που 

έχουν ορισθεί εκ των προτέρων και το γνωρίζουν όλα τα μέλη τακτικά και 

αναπληρωματικά. Παρομοίως δεν απαιτείται εάν συντρέχει γνωστός αντικειμενικός 

λόγος αδυναμίας προσέλευσης μέλους ή δήλωση κωλύματος. 

• Η πρόσκληση αποδεικνύεται με έγγραφο προγενέστερο της συνεδρίασης-

Τηλεφωνικώς, e-mail, τηλεγράφημα, άλλο μέσο + εγγραφή σε ειδικό βιβλίο, με 

χρονολογία και υπογραφή του προσώπου (Γραμματέας) που έκανε. 

• Η πρόσκληση γίνεται από Πρόεδρο – υποχρεωτική εάν το ζητήσουν 1/3 τακτικών 

μελών με έγγραφο + θέμα. 

• Έλλειψη πρόσκλησης θεραπεύεται από προσέλευση και συμμετοχή. 
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Γ.1.γ Σύνδεση των μελών με ορισμένη υπόθεση   

Εάν δεν υπάρχουν εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης εκ μέρους των συνεδριαζόντων μελών, η 

απόφαση είναι άκυρη (τεκμήριο επηρεασμού μεροληπτική πράξη - ανεξάρτητα 

αποδείξεως, 7ΚΔΔ). Λόγοι που οδηγούν στην επηρεασμένη κρίση: 

• Συμφέρον προσωπικό συνδεόμενο με την έκβαση της υπόθεσης. 

• Συζυγική ή συγγενική(εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) σχέση με τον ενδιαφερόμενο. 

• Ιδιαίτερα συναισθήματα προς τον ενδιαφερόμενο. 

Το μέλος που έχει το συγκεκριμένο κώλυμα πρέπει να απόσχει από την συνεδρίαση, ώστε 

να είναι νόμιμη. Η αποχή πραγματοποιείται είτε με αίτηση του ενδιαφερομένου 

(αυτοεξαίρεση) είτε διατάσσεται από προϊσταμένη αρχή (αυτεπάγγελτη εξαίρεση). Η αποχή 

αποτελεί υποχρέωση και η παράσταση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.  

 

Γ2. Ειδικότεροι κανόνες λειτουργίας του συλλογικού διοικητικού οργάνου 

• Ο Πρόεδρος καθορίζει ημέρα, ώρα, τόπο συνεδριάσεως και καλεί τα μέλη (τακτικά 

και αναπληρωματικά). 

• Εναλλαγή μελών: κανονικά παρουσία σε όλες τις συνεδριάσεις – εάν απουσίαζαν 

ενδιάμεσα , δηλώνουν ρητά ότι ενημερώθηκαν πλήρως. 

• Μόνο θέματα ημερήσιας διάταξης- εκτός εάν είναι παρόντα όλα τα μέλη και δεν 

αντιλέγουν. 

• Μυστικότητα συνεδριάσεων, εκτός εάν ορίζεται άλλως (στα Συμβούλια Κρίσεων 

ισχύει η μυστικότητα) 

• Πλειοψηφία για την λήψη απόφασης προκειμένου για αποφασιστικά όργανα. 

• Φανερή Ψηφοφορία- απόλυτη πλειοψηφία παρόντων- ισοψηφία υπερισχύει του 

Προέδρου/ καταχώριση και αιτιολόγηση ονομαστικώς της γνώμης της μειοψηφίας. 

• Απόν θεωρείται το μέλος που αρνείται να ψηφίσει ή δίνει λευκή ψήφο (συμβούλια 

ΟΤΑ = αρνητική ψήφος) 

• Όταν προβλέπεται αιτιολογία: παρατίθεται στα πρακτικά (Στα Συμβούλια Κρίσεων 

πάντα) 

• Πρακτικά: Συντάσσονται από Γραμματέα και επικυρώνονται από Πρόεδρο ή 

αναπληρωτή του. 

 

Δ. Ο ρόλος του Προέδρου και του Γραμματέα στα ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ  

 Σημαίνων ο ρόλος του Προέδρου του Συμβουλίου: ευρεία αντίληψη και γνώση των 
διαδικασιών και με την συνεπικουρία του Γραμματέα, στόχος : 

• Η ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ για ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

• ΟΧΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΤΕΘΕΙ & ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ 

Ο Δικηγόρος, για ζητήματα τα οποία δεν έχουν αντιμετωπισθεί. 
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Ε. Συνέπειες μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες λειτουργίας του συλλογικού διοικητικού 

οργάνου  

• Η μη τήρηση κανόνων για σύνθεση και λειτουργία συλλογικών οργάνων συνιστά 

παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας = παράνομες πράξεις που 

ακυρώνονται δικαστικώς (Διοικητικό Εφετείο, ΣτΕ) 

• Η μη νόμιμη συγκρότηση συλλογικών οργάνων = παράνομες πράξεις λόγω 

αναρμοδιότητας. 

 

ΣΤ. Διοικητικές Προθεσμίες(Άρθρο 10 του ΚΔΔ, Ν.2690/1999) 

 

Οι προθεσμίες αυτές, εντός των οποίων τα διοικητικά όργανα είναι υποχρεωμένα να 

προβούν σε πράξεις, διακρίνονται σε  

• Αποκλειστικές ή ανατρεπτικές : οι προθεσμίες για την έκδοση ατομικών δυσμενών 

πράξεων είναι αποκλειστικές. 

• Ενδεικτικές : οι προθεσμίες για την έκδοση ευμενών για τους διοικουμένους 

διοικητικών πράξεων εκλαμβάνονται  πάντα ως ενδεικτικές, ακόμη και εάν ορίζονται 

ως αποκλειστικές, με την έννοια ότι ενέχουν ισχυρή παρότρυνση προς την Διοίκηση 

να ενεργήσει.  

Εάν δεν ορίζεται ρητώς μια προθεσμία ως αποκλειστική ή ανατρεπτική, τότε κατά τεκμήριο 

είναι ενδεικτική .  

Ζ. Άμυνα του διοικουμένου σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης(διοικητική επίλυση) 

Αν η ένσταση απορριφθεί εν μέρει ή στο σύνολό της οι διοικούμενοι έχουν την δυνατότητα 

άσκησης διοικητικών προσφυγών. Διοικητικές ονομάζονται οι προσφυγές που 

υποβάλλονται από τους διοικουμένους ενώπιον διοικητικών οργάνων και όχι δικαστηρίων, 

με αίτημα την άσκηση ελέγχου νομιμότητας ή και  σκοπιμότητας διοικητικών πράξεων που 

έχουν εκδοθεί και τους αφορούν.  

Τόσο η άσκηση των διοικητικών προσφυγών όσο και ο έλεγχος που ασκείται, ως συνέπειά 

τους, διέπονται κατά κανόνα από διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες που ορίζουν την 

νομιμότητά τους. Οι κανόνες αυτοί, νομολογιακής προέλευσης στην  συντριπτική 

πλειοψηφία τους, έχουν συστηματοποιηθεί στα άρθρα 24-27 του ΚΔΔ, Ν.2690/1999.  Οι 

διοικητικές προσφυγές διακρίνονται σε απλές, ειδικές και ενδικοφανείς. 

Ζ.1. Απλές διοικητικές προσφυγές 

Έτσι ονομάζονται οι προσφυγές που δεν προβλέπονται από κάποια ειδική διάταξη και οι 

οποίες βρίσκουν κατοχύρωση στο άρθρο 10 παρ.1 του Συντάγματος , το οποίο εγγυάται το 

δικαίωμα του καθενός να αναφέρεται στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να 

ενεργήσουν σύντομα, κατά τις κείμενες διατάξεις, και να απαντήσουν αιτιολογημένα. 
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1.Αίτηση θεραπείας 

- Απευθύνεται στη διοικητική αρχή που εξέδωσε την πράξη 

- Έχει ως αίτημα την ανάκληση ή την τροποποίηση της πράξης 

2. Ιεραρχική προσφυγή 

- Απευθύνεται στην αρχή που προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη 

- Έχει ως αίτημα την ακύρωση της πράξης 

Κοινές προϋποθέσεις άσκησης αίτησης θεραπείας και ιεραρχικής προσφυγής 

- Φύση προσβαλλομένων πράξεων: ατομικές (όχι κανονιστικές) (ΣτΕ 501/2009, 

1818/2007, 2696/2003). Δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση άτυπων προσφυγών κατά 

σιωπηρών πράξεων. 

- Έννομο συμφέρον: αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων 

του ενδιαφερομένου 

- Μη πρόβλεψη, από τις σχετικές διατάξεις, ειδικής ή ενδικοφανούς προσφυγής  

- Προθεσμία : δεν προβλέπεται  

- Δεν εφαρμόζεται ο κανόνας της «άπαξ ασκήσεως» 

Προθεσμία ελέγχου από τη Διοίκηση: 30 ημέρες από την κατάθεση, με την επιφύλαξη τυχόν 
ειδικών διατάξεων. 

Συνέπειες άσκησης απλών διοικητικών προσφυγών 

Ο έλεγχος που γίνεται μετά την υποβολή απλής διοικητικής προσφυγής είναι πλήρης, αφορά 
δηλαδή τόσο την νομιμότητα όσο και την σκοπιμότητα της πράξης. Το διοικητικό όργανο 
που εξετάζει την απλή προσφυγή μπορεί: 

• Εάν είναι το ίδιο που εξέδωσε την πράξη, να την ανακαλέσει ή να την τροποποιήσει  

• Εάν είναι το ιεραρχικά προϊστάμενο να την ακυρώσει και να την αναπέμψει στο 
αρμόδιο για την έκδοση της όργανο. 
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Αν, μετά την άσκηση της απλής προσφυγής, το διοικητικό όργανο εμμένει  στην άποψή του 

και απορρίπτει την προσφυγή του διοικουμένου, η απόφασή του θεωρείται βεβαιωτική και, 

επομένως, δεν έχει εκτελεστότητα. 

Αν όμως το διοικητικό όργανο απορρίψει την απλή προσφυγή, μετα την εξέταση νέων 

πραγματικών ή νομικών δεδομένων, τότε η απόφασή του παύει να είναι βεβαιωτική, έχει 

εκτελεστότητα και προσβάλλεται αυτοτελώς με τα ένδικα βοηθήματα. 

Απλές προσφυγές δεν μπορούν να ασκηθούν κατά 

• Κανονιστικής πράξης 

• Υλικών ενεργειών  

• Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας  

Ζ.2 Ειδικές διοικητικές προσφυγές  

Προβλέπεται από ειδικές διατάξεις 

- Ασκείται κατά εκτελεστών πράξεων (ρητών ατομικών και κανονιστικών) 

- Ασκείται ενώπιον του προβλεπόμενου από τις σχετικές διατάξεις διοικητικού 

οργάνου 

- Μέσα στην οριζόμενη από τις ίδιες διατάξεις  προθεσμία 

- Επάγεται μόνο έλεγχο νομιμότητας, και επομένως , μπορεί να καταλήξει είτε στην 

απόρριψη της προσφυγής είτε στην ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης , όχι όμως 

στην τροποποίηση του περιεχομένου της. 

- Οι αποφάσεις που εκδίδονται επί ενδικοφανών προσφυγών και τις δέχονται είναι 

πάντοτε εκτελεστές. 

Ζ.3 Ενδικοφανείς διοικητικές προσφυγές 

- Προβλέπεται από ειδικές διατάξεις 

-  Ασκείται κατά εκτελεστών πράξεων  
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- Ασκείται ενώπιον του προβλεπόμενου από τις οικείες διατάξεις διοικητικού 
οργάνου(είτε από αυτό που εξέδωσε την πράξη είτε από το ιεραρχικώς 
προϊστάμενο του ή από όργανο που ιδρύεται ειδικά για τον σκοπό αυτό)  

- Μέσα στην οριζόμενη από τις ίδιες προθεσμία  

- Επάγεται έλεγχο νομιμότητας και ουσίας  

Αν απουσιάζει οποιοδήποτε από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, η προβλεπόμενη 

προσφυγή δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ενδικοφανής. 

Ακολουθεί συγκριτική επισκόπηση της ειδικής και  της ενδικοφανούς προσφυγής 

Ειδική προσφυγή(άρθρο 25 του ΚΔΔ) 

 

• Ο έλεγχος είναι μόνο νομιμότητας, οπότε 
μπορεί να καταλήξει είτε στην απόρριψη της 
προσφυγής είτε στην ακύρωση της 
προσβαλλομένης πράξης, ποτέ στην 
τροποποίηση του περιεχομένου της. 

• Οι αποφάσεις που εκδίδονται μετά την άσκηση 
ειδικής προσφυγής ενδέχεται να είναι 
βεβαιωτικές, άρα δεν έχουν εκτελεστό 
χαρακτήρα. 

• Η προθεσμία εντός της οποίας το διοικητικό 
όργανο, προς το οποίο ασκείται η προσφυγή, 
μπορεί να αποφανθεί, είναι αυτή που ορίζεται 
στις διατάξεις, διαφορετικά το πολύ τριάντα 
ημέρες. 

 

 

 

Ενδικοφανής προσφυγή(άρθρο 25 του ΚΔΔ) 

• Ο έλεγχος είναι πλήρης , δηλαδή και νομιμότητας 
και ουσίας, οπότε μπορεί να καταλήξει είτε στην 
ακύρωση είτε στην τροποποίηση της πράξης. 

• Οι αποφάσεις που εκδίδονται μετά την άσκηση 
ενδικοφανούς προσφυγής είναι πάντοτε 
εκτελεστές 

• Η προθεσμία εντός της οποίας το διοικητικό 
όργανο, προς το οποίο ασκείται η προσφυγή, 
μπορεί να αποφανθεί, είναι αυτή που ορίζεται στις 
διατάξεις, διαφορετικά το πολύ τρείς μήνες. 

• Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής αποτελεί 
προϋπόθεση του παραδεκτού του ένδικου 
βοηθήματος. Αυτό σημαίνει πως εάν ο 
διοικούμενος δεν ασκήσει την προβλεπόμενη 
ενδικοφανή προσφυγή, τότε θεωρείται πως 
ασκείται απαραδέκτως το ένδικο βοήθημα, το 
οποίο εξαιτίας της παραπάνω αιτίας θα 
απορριφθεί. Για αυτόν τον λόγο η Διοίκηση έχει 
υποχρέωση ενημέρωσης για τυχόν ύπαρξη 
ενδικοφανούς προσφυγής.  

 

Η. Υποχρέωση ενημέρωσης εκ μέρους της Διοίκησης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η τυχόν πρόβλεψη 

ενδικοφανούς ή ειδικής προσφυγής πρέπει να μνημονεύεται στην ατομική πράξη που 

κοινοποιείται στον διοικούμενο, προς ενημέρωσή του. Εάν όμως, η μνεία στην διοικητική 

πράξη έχει παραλειφθεί, τότε το ένδικο βοήθημα, που ασκείται από τον διοικούμενο, δεν 

θεωρείται απαράδεκτο, παρά το ότι αυτός δεν έχει ασκήσει τις προβλεπόμενες από τις 

διατάξεις ενδικοφανή προσφυγή.  
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Πιο εύληπτα, η μη ενημέρωση εκ μέρους της Διοίκησης, αίρει πάντοτε το απαράδεκτο του 

ένδικου βοηθήματος, που αφορά την μη άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθούν τρία πράγματα : 

• Για τις πράξεις που εκδίδονται μετά την άσκηση όλων των διοικητικών προσφυγών , 

ισχύει το νομικό καθεστώς του χρόνου έκδοσής τους. Επομένως, σε περίπτωση 

μεταβολής του νομικού καθεστώτος μεταξύ της έκδοσης της αρχικής πράξης, η οποία 

έχει προσβληθεί με διοικητική προσφυγή και αυτής που έχει εκδοθεί επί της 

διοικητικής προσφυγής , ισχύει το χρονικώς νεότερο νομικό καθεστώς και όχι αυτό 

της αρχικής πράξης, κατά της οποίας ασκήθηκε η διοικητική προσφυγή. 

• Μετά την άσκηση διοικητικής προσφυγής, η αρμόδια για την εξέτασή της διοικητική 

αρχή μπορεί, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο ή και 

αυτεπαγγέλτως, να αναστείλει την εκτέλεση της διοικητικής πράξης, μέχρις ότου 

εκδοθεί απόφαση επί της διοικητικής προσφυγής, αλλά όχι πέρα από την προθεσμία 

που ορίζεται για την έκδοση της απόφασης της επί της προσφυγής 

•  Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας , εάν δεν είναι 

δυνατή η άσκηση καμίας διοικητικής προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 

υποβάλλει αναφορά στην αρμόδια διοικητική αρχή για την υλική ή ηθική βλάβη που 

υπέστη από ενέργεια ή παράλειψή της 

 

 

 II. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  

Συνοπτική παρουσίαση των βασικών ζητημάτων που διέπουν την λειτουργία των 

Συμβουλίων Κρίσεων αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. – Βασικές γνώσεις των συμμετεχόντων 

προσώπων – Παράθεση των κρίσιμων νομοθετικών τροποποιήσεων που επέφερε ο ν. 

4999/2022 αναφορικά με την λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων αρμοδιότητας της 1ης 

Υ.ΠΕ. 
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Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ (Άρθρο 7 παρ. 1 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

4 του ν. 4999/2022): 

1. Το άρθρο 7 του ν. 4498/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4999/2022 

προβλέπει τρεις (3) κατηγορίες Συμβουλίων κρίσεων και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. και 

συγκεκριμένα: 

a) Συμβούλια κρίσης που συστήνονται στην έδρα των Διοικήσεων των Υγειονομικών 

Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) συγκροτούνται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και είναι 

αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη μοριοδότηση και την 

αναμοριοδότηση των ιατρών που υποβάλλουν υποψηφιότητα για θέσεις 

νοσοκομείων και γενικών νοσοκομείων - κέντρων υγείας σε ολόκληρη την 

επικράτεια, για συγκεκριμένη ειδικότητα, η οποία ορίζεται για κάθε Δ.Υ.ΠΕ. με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 7, 

b) Συμβούλια κρίσης που συστήνονται στην έδρα των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., με 

απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), και είναι 

αρμόδια για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και τη διαμόρφωση της τελικής 

βαθμολογίας των ιατρών που υποβάλλουν υποψηφιότητα για θέσεις που έχει 

προκηρύξει το νοσοκομείο ή το γενικό νοσοκομείο - κέντρο υγείας, 

c) Συμβούλια κρίσης που συστήνονται στην έδρα των Δ.Υ.ΠΕ., με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας και είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη 

μοριοδότηση, την αναμοριοδότηση, τη διεξαγωγή της συνέντευξης και τη 

διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας των ιατρών που υποβάλλουν 

υποψηφιότητα για θέσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

2. Πρόκειται επομένως για τρία (3) διαφορετικά ήδη Συμβουλίων που συστήνονται με 

διαφορετική διαδικασία και έχουν διαφορετική υλική αρμοδιότητα. Η παρούσα 

τροποποίηση επήλθε, όπως ήδη αναφέρθηκε με το άρθρο παραπάνω με το άρθρο 4 του 

ν. 4999/2022. Παρατίθενται συγκριτικά οι δύο μορφές του άρθρου: 
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Προϊσχύσασα μορφή του άρθρου 7 του ν. 

4498/2017. 

Ισχύουσα μορφή του άρθρου 7 του ν. 4498/2017. 

«Στην έδρα κάθε Δ.Υ.ΠΕ. συγκροτούνται, με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας, Συμβούλια 

Κρίσης και Επιλογής ιατρών Ε.Σ.Υ. ανά 

ειδικότητα, με διετή θητεία». 

«Για την κρίση και επιλογή οδοντιάτρων και ιατρών 

κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) σε θέσεις 

νοσοκομείων, γενικών νοσοκομείων - κέντρων υγείας και 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας συγκροτούνται 

συμβούλια ως εξής: α) στην έδρα των Διοικήσεων των 

Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) συγκροτούνται, με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας, συμβούλια αρμόδια για 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη μοριοδότηση και την 

αναμοριοδότηση των ιατρών που υποβάλλουν 

υποψηφιότητα για θέσεις νοσοκομείων και γενικών 

νοσοκομείων - κέντρων υγείας σε ολόκληρη την 

επικράτεια, για συγκεκριμένη ειδικότητα, η οποία 

ορίζεται για κάθε Δ.Υ.ΠΕ. με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 7, β) στην έδρα των 

νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., με απόφαση του Διοικητή της 

οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), συγκροτούνται 

συμβούλια αρμόδια για τη διεξαγωγή της συνέντευξης 

και τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας των ιατρών 

που υποβάλλουν υποψηφιότητα για θέσεις που έχει 

προκηρύξει το νοσοκομείο ή το γενικό νοσοκομείο - 

κέντρο υγείας, και γ) στην έδρα των Δ.Υ.ΠΕ., με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας, συγκροτούνται συμβούλια 

αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη 

μοριοδότηση, την αναμοριοδότηση, τη διεξαγωγή της 

συνέντευξης και τη διαμόρφωση της τελικής 

βαθμολογίας των ιατρών που υποβάλλουν 

υποψηφιότητα για θέσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας». 
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3. Η θητεία όλων των προαναφερόμενων Συμβουλίων είναι διετής, ως ίσχυε και πριν την 

τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4999/2022. 

Α.1. Ιδίως το ζήτημα της σύνθεσης των Συμβουλίων Κρίσεων και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.: 

4. Τα Συμβούλια Κρίσεων της περ. α και της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 

4498/2017 είναι πενταμελή ενώ τα Συμβούλια Κρίσεων της περ. β είναι τριμελή 

(τροποποίηση που επέφερε το άρθρο 4 του ν. 4999/2022). 

5. Παρατίθεται επεξηγηματικός Πίνακας επί της σύνθεσης των μελών των διαφορετικών 

κατηγοριών Συμβουλίων Κρίσης της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4498/2017: 

Συμβούλια κρίσεων της περ. α’ της 

παρ. 11. 

Συμβούλια κρίσεων της περ. β’ της 

παρ. 1. 

Συμβούλια κρίσεων της περ. γ’ της 

παρ. 1. 

1 Διοικητής νοσοκομείου της 

Δ.Υ.ΠΕ. ως Πρόεδρος, ο οποίος 

επιλέγεται με κλήρωση, με 

αναπληρωτή τον αναπληρωτή 

διοικητή του ίδιου νοσοκομείου και, 

εάν δεν υπάρχει, τον διευθυντή της 

Ιατρικής Υπηρεσίας 

1 Ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ., Πρόεδρος 

Επιστημονικού Συμβουλίου των 

νοσοκομείων της Δ.Υ.ΠΕ., με τον 

αναπληρωτή του, οι οποίοι 

επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των 

Προέδρων των Επιστημονικών 

Συμβουλίων των νοσοκομείων της 

Δ.Υ.ΠΕ. που είναι ιατροί κλάδου 

Ε.Σ.Υ. 

3 Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., που 

υπηρετούν στην Περιφέρεια της 

Δ.Υ.ΠΕ., με βαθμό Διευθυντή ή 

Συντονιστή, οι οποίοι επιλέγονται 

με κλήρωση μεταξύ των 

Διευθυντών ή Συντονιστών 

Διευθυντών της ίδιας ειδικότητας 

1 Διοικητής του Νοσοκομείου, ως 

Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον 

αναπληρωτή Διοικητή του 

Νοσοκομείου και, ελλείψει αυτού, 

τον Διοικητικό Διευθυντή του 

Νοσοκομείου. Το συγκεκριμένος 

μέλος δεν επιλέγεται με κλήρωση 

καθώς το Συμβούλιο στο οποίο 

μετέχει αποφασίζει επί κάλυψης 

θέσης συγκεκριμένου 

Νοσοκομείου, ο Διευθυντής του 

οποίου καταλαμβάνει την οικεία 

θέση. 

1 Διευθυντής της Ιατρικής 

Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, με 

αναπληρωτή τον Πρόεδρο του 

Επιστημονικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου, αν είναι ιατροί 

κλάδου Ε.Σ.Υ., άλλως από τους κατά 

σειρά αρχαιότερους προϋπηρεσία 

ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. του 

Νοσοκομείου. Το συγκεκριμένο 

μέλος δεν επιλέγεται με κλήρωση 

καθώς το Συμβούλιο στο οποίο 

1 Διοικητής της Δ.Υ.ΠΕ., ως 

Πρόεδρος, με αναπληρωτή έναν (1) 

Υποδιοικητή της Δ.Υ.ΠΕ. 

1 Ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ. ο οποίος 

πρέπει να φέρει την ιδιότητα του 

μέλους του Επιστημονικού 

Συμβουλίου της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας της Δ.Υ.ΠΕ., 

3 Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., που 

υπηρετούν στην περιφέρεια της 

Δ.Υ.ΠΕ., με βαθμό Διευθυντή ή 

Συντονιστή, οι οποίοι επιλέγονται 

με κλήρωση μεταξύ των 

Διευθυντών ή Συντονιστών 

Διευθυντών της ίδιας ειδικότητας 

με τους κάθε φορά κρινόμενους4, 

με τους αναπληρωτές τους, και 

ελλείψει αυτών από ιατρούς 

κλάδου Ε.Σ.Υ. άλλων βαθμών ίδιας 

ειδικότητας με τους κρινόμενους 

ή, εάν ελλείπουν και αυτοί, από 

ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. της ίδιας 

ειδικότητας, οι οποίοι υπηρετούν 

 
1 Άρθρο 7 παρ. 2 περ. α’ όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4999/2022. 
4 Οράτε την διαφοροποίηση με τα Συμβούλια κρίσεων της περ. α’ (κρινόμενη ιδιότητα). 
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με την κρινόμενη2, με τους 

αναπληρωτές τους, και ελλείψει 

αυτών από ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. 

άλλων βαθμών ίδιας ειδικότητας με 

την κρινόμενη ή, εάν ελλείπουν και 

αυτοί, από ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. 

της ίδιας ειδικότητας, οι οποίοι 

υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη 

Δ.Υ.ΠΕ. 

μετέχει αποφασίζει επί κάλυψης 

θέσης συγκεκριμένου 

Νοσοκομείου, ο Διευθυντής  της 

Ιατρικής Υπηρεσίας του οποίου 

καταλαμβάνει την οικεία θέση. 

 

1 μέλος που διαφοροποιείται κατά 

περίπτωση3. 

σε οποιαδήποτε άλλη Δ.Υ.ΠΕ. Εάν η 

κρίση αφορά διευθυντική θέση και 

ελλείπουν οι ιατροί της ίδιας 

ειδικότητας με βαθμό Διευθυντή ή 

Συντονιστή, επιλέγονται ιατροί 

κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε 

οποιαδήποτε άλλη Δ.Υ.ΠΕ. 

6. Η γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων Κρίσεων της περ. α’ και β’ της παρ. 1 του 

άρθρου 7 του ν. 4498/2017 είναι διμελής, ενώ η αντίστοιχη γραμματειακή υποστήριξη 

των Συμβουλίων Κρίσεων της περ. γ’ είναι μονομελής. 

7. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4498/2017 καθιερώνει κώλυμα ταύτισης προσώπων που 

μετέχουν στα συμβούλια των περ. α) και γ) της παρ. 1, καθώς αναφορικά με τη 

διαδικασία κρίσης και επιλογής για τις θέσεις κάθε ιατρικής ειδικότητας συμμετέχει 

διαφορετικό μέλος από τις υποπερ. αα’, ββ’ και γγ’ των περ. α’ και β’ της παρ. 2. («Για 

τα συμβούλια των περ. α) και γ) της παρ. 1, στη διαδικασία κρίσης και επιλογής για τις 

 
2 Τροποποίηση που επήλθε με το άρθρο 4 του ν. 4999/2022, το οποίο πλέον καθορίζει ως κρίσιμο 
κριτήριο την για την επιλογή των Ιατρών που μετέχουν στο Συμβούλιο, την κρινόμενη ιδιότητα και όχι 
την ιδιότητα του κρινόμενου προσώπου. 
3 Όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4498/2017 όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 4 του ν. 
4999/2022 «i. αν η επιλογή αφορά σε θέση Διευθυντή, από τον Συντονιστή Διευθυντή του Τμήματος ή της 
Μονάδας της κρινόμενης θέσης, με αναπληρωτή έναν (1) Συντονιστή Διευθυντή Τμήματος ή Μονάδας 
αντίστοιχου Τμήματος ή Μονάδας, ο οποίος επιλέγεται με κλήρωση μεταξύ Συντονιστών Διευθυντών άλλων 
νοσοκομείων της ίδιας Δ.Υ.ΠΕ., ή, ελλείψει αυτού, έναν (1) Συντονιστή Διευθυντή Τμήματος ή Μονάδας 
αντίστοιχου Τμήματος ή Μονάδας, με αναπληρωτή έναν (1) Συντονιστή Διευθυντή Τμήματος ή Μονάδας 
αντίστοιχου Τμήματος ή Μονάδας, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ Συντονιστών Διευθυντών 
άλλων νοσοκομείων της ιδίας Δ.Υ.ΠΕ., ή, ελλείψει αυτού, έναν (1) Συντονιστή Διευθυντή Τμήματος ή Μονάδας 
αντίστοιχου Τμήματος ή Μονάδας, με αναπληρωτή έναν (1) Συντονιστή Διευθυντή Τμήματος ή Μονάδας 
αντίστοιχου Τμήματος ή Μονάδας, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ Συντονιστών Διευθυντών, που 
υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη Δ.Υ.ΠΕ., ii. αν η επιλογή αφορά σε θέση Επιμελητή Α’ ή Επιμελητή Β’, από 
τον Συντονιστή Διευθυντή ή τον Διευθυντή που προΐσταται του Τμήματος ή της Μονάδας της κρινόμενης 
θέσης, με αναπληρωτή έναν (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή που υπηρετεί στο Τμήμα ή τη 
Μονάδα της κρινόμενης θέσης, ο οποίος επιλέγεται με κλήρωση μεταξύ Διευθυντών που υπηρετούν στο 
Τμήμα ή τη Μονάδα της κρινόμενης θέσης, ή, ελλείψει αυτού, τον Συντονιστή Διευθυντή ή τον Διευθυντή που 
προΐσταται αντίστοιχου Τμήματος ή Μονάδας, με αναπληρωτή έναν (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό 
Διευθυντή που υπηρετεί σε αντίστοιχο Τμήμα ή Μονάδα της κρινόμενης θέσης, οι οποίοι επιλέγονται με 
κλήρωση μεταξύ Συντονιστών Διευθυντών ή Διευθυντών άλλων νοσοκομείων εντός της ίδιας Δ.Υ.ΠΕ., ή, 
ελλείψει αυτού, τον Συντονιστή Διευθυντή ή τον Διευθυντή που προΐσταται αντίστοιχου Τμήματος ή 
Μονάδας, με αναπληρωτή έναν (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ. με βαθμό Διευθυντή που υπηρετεί σε αντίστοιχο 
Τμήμα ή Μονάδα, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ Συντονιστών Διευθυντών ή Διευθυντών, που 
υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη Δ.Υ.ΠΕ., iii. αν η επιλογή αφορά σε θέση ιατρού ειδικότητας μη υπαγόμενης 
σε Τμήμα ή Μονάδα του Νοσοκομείου, από ιατρό της κρινόμενης ειδικότητας με τον αναπληρωτή του, οι 
οποίοι κατέχουν βαθμό ανώτερο της κρινόμενης θέσης και επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ ιατρών της 
κρινόμενης ειδικότητας που υπηρετούν σε άλλα νοσοκομεία εντός της ίδιας Δ.Υ.Π.». 
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θέσεις κάθε ιατρικής ειδικότητας συμμετέχει διαφορετικό μέλος από τις υποπερ. αα’, 

ββ’ και γγ’ των περ. α’ και β’ της παρ. 2. Με κλήρωση που διενεργείται στη Δ.Υ.ΠΕ. από 

τριμελή επιτροπή οριζόμενη από τον διοικητή, καθορίζεται σε ποιο συμβούλιο κρίσης 

ανά ειδικότητα θα συμμετέχουν τα μέλη του προηγούμενου εδαφίου. Εάν, για τα 

συμβούλια των περ. α) και γ) της παρ. 1, ο διαθέσιμος προς κλήρωση αριθμός των μελών 

των υποπερ. αα’ και ββ’ των περ. α’ και β’ της παρ. 2 είναι μικρότερος από τον αριθμό 

των ιατρικών ειδικοτήτων για τις οποίες γίνεται η κρίση, μπορεί κάποιο μέλος να 

συμμετέχει σε περισσότερες από μία διαδικασίες κρίσης). 

8. Στις περιπτώσεις που κρίνονται υποψήφιοι για διευθυντικές θέσεις, κριτήρια επιλογής 

αποτελούν η προϋπηρεσία/κλινική εμπειρία, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο και 

οι διοικητικές ικανότητες (παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4498/2017). 

9. Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 7 του ν. 4498/2017 προβλέπουν ειδικές ρυθμίσεις 

αναφορικά με την κάλυψη θέσεων ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και την κάλυψη θέσεων ιατρικού προσωπικού 

του Ε.Κ.Α.Β. αντίστοιχα. 

10. Με την παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4498/2017 όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 

4999/2022 καθορίζεται γενική αρμοδιότητα του Υπουργού Υγείας να έχει την ευχέρεια 

με σχετική υπουργική απόφαση να ορίζεις «τις ιατρικές ειδικότητες, για τις οποίες είναι 

αρμόδιο σε ολόκληρη την επικράτεια καθένα από τα συμβούλια της περ. α) της παρ. 1, 

και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα συμβούλια του παρόντος άρθρου». 

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ – 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. (άρθρο 8 του ν. 4498/2017): 

11. Διαφοροποιήθηκε ο τρόπος και το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης του εκάστοτε 

υποψηφίου με την αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4498/2017 δυνάμει 

του άρθρου 5 του ν. 4999/2022. Πλέον παρέχεται, σε κάθε υποψήφιο η δυνατότητα 

υποβολής έως 3 θέσεων ειδικότητας σε νοσοκομεία και γενικά νοσοκομεία - κέντρα 

υγείας, για το σύνολο των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) της χώρας, 

και έως 3 θέσεων της ειδικότητας σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μίας (1) 

μόνο Δ.Υ.ΠΕ., προσδιορίζοντας τη σειρά προτίμησής του. Κατά το τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4498/2017 «Η υποψηφιότητα για θέσεις του δεύτερου 

εδαφίου δεν προσμετράται στον ανώτατο αριθμό θέσεων του πρώτου εδαφίου». 
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Συνεπώς, με βάση την πρόσφατη νομοθετική τροποποίηση ο κάθε υποψήφιος δύναται 

να υποβάλει αίτηση για έως και 6 θέσεις ειδικότητας με τους ως άνω διαχωρισμούς. 

12. Υπό το προγενέστερο καθεστώς, ο κάθε υποψήφιος είχε την δυνατότητα «να υποβάλει 

ηλεκτρονική αίτηση για το σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων της ειδικότητάς του ανά 

φορέα και με ανώτατο όριο πέντε (5) φορείς (νοσοκομεία ή Κ.Υ.) μίας (1) μόνο Δ.Υ.ΠΕ., 

δηλώνοντας ταυτόχρονα και τη σειρά προτίμησής τους». 

13. Πλέον τίθεται αριθμητικό όριο στον αριθμό των θέσεων ειδικότητας που 

περιλαμβάνονται στην αίτηση αλλά ταυτόχρονα εξαλείφεται μερικώς το τοπικό όριο 

που έθετε η προϊσχύσασα μορφή του νόμου. 

14. Θέσεις που δεν καλύφθηκαν (είτε λόγω αποποίησης του επιλεχθέντος ιατρού είτε 

επειδή δεν επαρκούσε ο αριθμός των υποψηφίων) «πληρούνται με νέα προκήρυξη, μετά 

από αίτημα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ., στην ίδια ή άλλη ειδικότητα και στον ίδιο ή άλλον φορέα 

αρμοδιότητάς της» (άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 4498/2017). 

15. Η υποβολή υποψηφιότητας πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά σε προθεσμία που 

ορίζεται με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης των θέσεων συνοδεία των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών που διαχωρίζονται στα απολύτως αναγκαία για την 

παραδεκτή υποβολή της υποψηφιότητας (Τύπου Α) και στα δικαιολογητικά που 

αφορούν την μοριοδότηση του υποψηφίου (Τύπου Β) (άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 

4498/2017). 

16. Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας κρίσεων επί των υποψηφιοτήτων καθορίζεται ως 

εξής: 

17. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 8 του 

ν. 4498/2017 «καταρτίζεται αυτοματοποιημένα κατάλογος υποψηφίων σύμφωνα με τα 

δηλωθέντα προσόντα και προτιμήσεις τους, με σειρά κατάταξης δυνάμει των 

προβλεπόμενων κριτηρίων αξιολόγησης πλην της συνέντευξης» (άρθρο 8 παρ. 4 εδ. α’ 

του ν. 4498/2017). 

18. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών5 από την ανάρτηση του αυτοματοποιημένου 

καταλόγου υποψηφίων στους ιστότοπους των Δ.Υ.ΠΕ., συνέρχονται τα συμβούλια των 

περ. α) και γ) της παρ. 1, της παρ. 5 και της παρ. 6 του άρθρου 7, προκειμένου να 

ελέγξουν την ορθότητα των ηλεκτρονικά κατατεθειμένων δικαιολογητικών των 

υποψηφίων (άρθρο 8 παρ. 4 εδ. β’ του ν. 4498/2017). 

 
5 Και όχι ημερολογιακών όπως ανέφερε η προϊσχύσασα μορφή της συγκεκριμένης διάταξης. 
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19. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται σε δύο επίπεδα – στάδια τα οποία έχουν συνοπτικά ως 

εξής: 

20. Στάδιο 1ο: Έλεγχος επί των Δικαιολογητικών τύπου Α’ – παραδεκτό της υποψηφιότητας 

– αφαίρεση από τον αυτοματοποιημένο πίνακα κατάταξης των προσώπων που 

στερούνται τα «ελάχιστα αναγκαία προσόντα συμμετοχής». 

21. Στάδιο 2ο: Έλεγχος επί των Δικαιολογητικών τύπου Β’ – έλεγχος μοριοδότησης, όπου 

σύμφωνα με το αρθρ. 5 παρ. 4 του  N. 4999/2022,  τα συμβούλια διενεργούν 

επαλήθευση της σειράς κατάταξης υποψηφίων του αρχικού καταλόγου δυνάμει 

των  δικαιολογητικών τύπου Β για το σύνολο των υποψηφίων και όχι  επαλήθευση της 

σειράς κατάταξης υποψηφίων του αρχικού καταλόγου για αριθμό έως και το 

πενταπλάσιο των υποψηφίων των θέσεων που προκηρύχθηκαν, που ίσχυε μέχρι 

σήμερα. 

22. «Η συνεδρίαση των συμβουλίων του δεύτερου εδαφίου για όλες τις θέσεις και για όλες 

τις ειδικότητες, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες6» (άρθρο 8 

παρ. 4 τελ. εδ. του ν. 4498/2017). 

23. Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του τελευταίου εδαφίου 

της παρ. 4, η μοριοδότηση και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον 

ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ (άρθρο 8 παρ. 5 α’ εδ. του ν. 4498/2017). Με την τροποποίηση που 

επέφερε ο ν. 4999/2022 προβλέφθηκε συγκεκριμένη προθεσμία ανάρτησης της σειράς 

κατάταξης, ρύθμιση η οποία δεν υφίστατο υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς. 

24. Όπως και υπό το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς «παρέχεται δυνατότητα υποβολής 

ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών7 από την ημερομηνία της ανάρτησης. Οι 

αμέσως προαναφερόμενες ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά (τροποποίηση 

που επήλθε με το άρθρο 5 του ν. 4999/2022). 

25. Συγκρότηση των συμβουλίων των περ. α) και γ) της παρ. 1, της παρ. 5 και της παρ. 6 του 

άρθρου 7 του ν. 4498/2017 και εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων την πρώτη 

εργάσιμη ημέρα μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους8. 

26. Σε περίπτωση αποδοχής ένστασης, τα αμέσως προαναφερόμενα συμβούλια των περ. α) 

και γ) της παρ. 1, της παρ. 5 και της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4498/2017, εντός δέκα 

 
6 Δέκα (10) ημερολογιακές πριν την τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4999/2022. 
7 Αντί ημερολογιακών που προέβλεπε το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς. 
8 Τροποποίηση που επήλθε με το άρθρο  5 του ν. 4999/2022. 
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(10) εργάσιμων ημερών από τη συνεδρίασή τους9, αναδιαμορφώνουν τον πίνακα 

σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ένστασης, διενεργώντας νέα μοριοδότηση και 

επανακατάταξη, όπου αυτή απαιτείται. 

27. Ανάρτηση του τελικού πίνακα κατάταξης εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη 

συνεδρίαση των συμβουλίων10 των περ. α) και γ) της παρ. 1, της παρ. 5 και της παρ. 6 

του άρθρου 7 του ν. 4498/2017, στον ιστότοπο των Δ.Υ.ΠΕ. και των φορέων που 

διεξάγουν τις συνεντεύξεις11. 

28. Στο πλαίσιο συγκρότησης και λειτουργίας των ως άνω Συμβουλίων, τα οποία κρίνουν επί 

ενστάσεων και διαμορφώνουν το τελικό πίνακα κατάταξης, τηρούνται πρακτικά12. 

29. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την συνεδρίασή τους, τα Συμβούλια της περ. α’ 

της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4498/2017 αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα 

προαναφερόμενα πρακτικά στα Συμβούλια της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 7 που 

διεξάγουν τις συνεντεύξεις. Τα συμβούλια της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 7 διαθέτουν 

πρόσβαση στα δικαιολογητικά των ιατρών για τους οποίους διενεργούνται 

συνεντεύξεις13. 

30. Ολοκλήρωση των συνεντεύξεων εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 

την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις που αφορούν σε 

θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των νοσοκομείων διενεργούνται από τα συμβούλια της περ. 

β) της παρ. 1 του άρθρου 7, ενώ οι θέσεις ιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

από τα συμβούλια της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 714. 

31. Εν συνεχεία, τα μόρια που λαμβάνει ο υποψήφιος στη συνέντευξη προστίθενται στη 

μοριοδότηση εκάστου υποψηφίου του πίνακα κατάταξης υποψηφίων της παρ. 6 του 

άρθρου 8 του ν. 4498/2017, για να προκύψει η τελική βαθμολογία τους, σύμφωνα με 

την οποία θα γίνει η τελική επιλογή για κάθε θέση (άρθρο 8 παρ. 7 εδ. α’ του ν. 

4498/2017). 

32. Κάθε υποψήφιος υποβάλλεται σε συνέντευξη για κάθε θέση για την οποία έχει 

υποβάλει αίτηση και όχι μόνο μία (1) φορά, όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του 

άρθρου 5 του ν. 4999/2022. 

 
9 Τροποποίηση που επήλθε με το άρθρο  5 του ν. 4999/2022. 
10 Τροποποίηση που επήλθε με το άρθρο  5 του ν. 4999/2022. 
11 Τροποποίηση που επήλθε με το άρθρο  5 του ν. 4999/2022. 
12 Τροποποίηση που επήλθε με το άρθρο  5 του ν. 4999/2022. 
13 Τροποποίηση που επήλθε με το άρθρο  5 του ν. 4999/2022. 
14 Τροποποίηση που επήλθε με το άρθρο  5 του ν. 4999/2022. 
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33. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στους ιστότοπους όχι μόνο της Δ.Υ.ΠΕ. αλλά και των 

φορέων που διενήργησαν τις συνεντεύξεις15. 

34. «Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, αν υποψήφιος στους τελικούς πίνακες 

αξιολόγησης έχει καταταγεί πρώτος σε περισσότερες από μία (1) θέσεις, υποχρεούται, 

με υπεύθυνη δήλωσή του εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών16 από την ανάρτηση του 

τελευταίου χρονολογικά (τελικού) πίνακα από τους φορείς που προκήρυξαν τις θέσεις 

στις οποίες υπέβαλε αίτηση, να επιλέξει τη θέση που επιθυμεί και εντός της ίδιας 

προθεσμίας να ενημερώσει τους λοιπούς φορείς για την αποδοχή του» (άρθρο 8 παρ. 

7 εδ. δ’ του ν. 4498/2017). 

35. «Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο (2) ή περισσότερων υποψηφίων, προηγείται ο 

αρχαιότερος με κριτήριο την απόκτηση ειδικότητας. Για τις υπόλοιπες θέσεις στις οποίες 

έχει καταταγεί πρώτος, επιλέγονται οι επόμενοι σε σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση που 

εξαντληθούν για οποιονδήποτε λόγο οι επιτυχόντες, δύναται να επαναληφθεί η 

διαδικασία της συνέντευξης με την κλήση επιλαχόντων από τον αρχικό πίνακα κατάταξης 

της παρ. 4 με τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτή» (άρθρο 8 παρ. 7 εδ. ε, στ και ζ’ 

του ν. 4498/2017). 

36. «Μετά από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί 

υποχρεούνται με υπεύθυνη δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται εντός δύο (2) 

εργάσιμων17 ημερών από την ανάρτηση του τελευταίου χρονολογικά (τελικού) πίνακα 

από τους φορείς που προκήρυξαν τις θέσεις στις οποίες υπέβαλαν αίτηση, να 

αποδεχθούν τη θέση18». 

37.  «Δήλωση αποδοχής μιας (1) θέσης ισοδυναμεί με αυτοδίκαιη παραίτηση από τη 

διεκδίκηση των άλλων θέσεων για τις οποίες έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα19».  

38. «Η μη εμπρόθεσμη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής της θέσης ή η μη εμφάνιση 

του υποψηφίου στη συνέντευξη ισοδυναμεί με μη αποδοχή της θέσης» (άρθρο 8 παρ. 7 

τελ. εδ. ν. 4498/2017)20. 

 
15 Τροποποίηση που επήλθε με το άρθρο  5 του ν. 4999/2022. 
16 Αντί ημερολογιακών που προβλεπόταν στο πλαίσιο του προηγούμενου νομοθετικού καθεστώτος. 
17 Αντί ημερολογιακών που προβλεπόταν στο πλαίσιο του προηγούμενου νομοθετικού καθεστώτος. 
18 Τροποποίηση που επήλθε με το άρθρο  5 του ν. 4999/2022. 
19 Κριτήριο η αίτηση που είχε υποβάλλει ο υποψήφιος και όχι οι θέσεις επί των οποίων κρίνει το Συμβούλιο 
(τροποποίηση που επήλθε με το άρθρο  5 του ν. 4999/2022). 
20 Τροποποίηση που επήλθε με το άρθρο  5 του ν. 4999/2022. 
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39. Ανάρτηση της τελικής βαθμολογίας και της τελικής επιλογής στους ιστοτόπους των 

φορέων που προκήρυξαν τις θέσεις και στους ιστότοπους των Δ.Υ.ΠΕ. εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας διεξαγωγής των συνεντεύξεων με 

ευθύνη των πρώτων21.  

40. «Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια των 

συνεντεύξεων22, τα συμβούλια που διενεργούν τις συνεντεύξεις συντάσσουν πρακτικά 

ανά φορέα, ανά ειδικότητα και ανά θέση και τα αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση 

του Υπουργείου Υγείας. Ο Υπουργός διατηρεί το δικαίωμα αναπομπής των πρακτικών με 

ανάλογη εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 90 του ν. 3528/2007 (Α’ 26). Η παρούσα 

ισχύει και για προκηρύξεις του παρόντος νόμου που δεν έχουν ολοκληρωθεί» (άρθρο 8 

παρ. 9 ν. 4498/2017). 

41. «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής, ο 

συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη 

διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, μοριοδότησης των υποψηφίων και της τελικής 

επιλογής για κάθε θέση που έχει προκηρυχθεί» (άρθρο 8 παρ. 10 ν. 4498/2017). 

42. Με την παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 4498/2017 ως ισχύει κατόπιν της τροποποίησης 

του ν. 4999/2022 καθιερώνεται για τους Διοικητές των νοσοκομείων και των Υ.ΠΕ. που 

μετέχουν στα Συμβούλια κρίσης του άρθρου 7 του ν. 4999/2022, η εξαιρετικά σημαντική 

υποχρέωση τήρησης της διαδικασίας και των προθεσμιών του παρόντος άρθρου από τα 

συμβούλια του άρθρου 7. Ενδεχόμενη παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης επιφέρει 

πρόωρη λήξη της θητείας τους αζημίως για το Δημόσιο. 

 

Γ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.: 

43. Οι παράγραφοι 5 και 7 του άρθρου 23 του ν, 2519/1997 προβλέπουν ορισμένα 

κωλύματα υποβολής παραδεκτής υποψηφιότητας για διορισμό σε θέση ιατρών κλάδου 

Ε.Σ.Υ., τα οποία παρατίθενται κατωτέρω: 

44. «Ιατροί που υποβάλουν υποψηφιότητα και κρίνονται διοριστέοι σε θέση ιατρών κλάδου 

Ε.Σ.Υ., αλλά δεν αποδέχονται τον διορισμό τους, όπως και ιατροί που διορίζονται, αλλά 

παραιτούνται πριν από τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από τον διορισμό τους, δεν 

 
21 Τροποποίηση που επήλθε με το άρθρο  5 του ν. 4999/2022. 
22 Τροποποίηση που επήλθε με το άρθρο  5 του ν. 4999/2022. 
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μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για νέο διορισμό σε θέση ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. πριν 

τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης 

υπηρεσίας ή από την ημερομηνία παραίτησής τους αντιστοίχως» (άρθρο 23 παρ. 5 ν. 

2519/1997 όπως ισχύει κατόπιν των τροποποιήσεων του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 

4999/2022). 

45. «Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για άλλη θέση, αν δεν 

έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη συνεχούς υπηρεσίας στον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) στον οποίο υπηρετούν κατά την ημερομηνία υποβολής της 

υποψηφιότητας. Μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας, οι υποψήφιοι ιατροί επιτρέπεται 

να διεκδικήσουν μόνο θέση του ίδιου ή ανώτερου βαθμού από αυτόν που κατέχουν. Ο 

περιορισμός του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει ιατρούς που θέτουν 

υποψηφιότητα για θέση Συντονιστή Διευθυντή» (άρθρο 23 παρ. 7 ν. 2519/1997 όπως 

ισχύει κατόπιν των τροποποιήσεων του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4999/2022). 

 

Δ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΩΝ: 

46. Με το άρθρο 7 του ν. 4999/2022 προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 

2889/2001 ως περίπτωση (γ) η δυνατότητα προκήρυξης θέσεων με μερική 

απασχόληση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μόνο «αν πρόκειται για θέση σε 

νοσοκομείο, ή του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), αν πρόκειται 

για θέση σε κέντρο υγείας ή πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο,» και εφόσον έχει 

προηγηθεί αιτιολογημένη εισήγηση Διοικητή του Νοσοκομείου εγκεκριμένη από τον 

Υπουργό Υγείας. Συγκεκριμένα η διάταξη έχει ως εξής «Οι θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., 

που αποβαίνουν άγονες μετά από την προκήρυξή τους, δύνανται, με έγκριση του 

Υπουργού Υγείας κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή του νοσοκομείου, αν 

πρόκειται για θέση σε νοσοκομείο, ή του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας 

(Υ.ΠΕ.), αν πρόκειται για θέση σε κέντρο υγείας ή πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, να 

προκηρύσσονται ως θέσεις μερικής απασχόλησης, κατά το άρθρο 69 του ν. 2071/1992 

(Α’ 123). Με την ίδια διαδικασία, ως θέσεις μερικής απασχόλησης δύνανται να 

προκηρύσσονται οι θέσεις σε άγονες και προβληματικές περιοχές της χώρας, όπως αυτές 

ορίζονται στο π.δ. 131/1987 (Α’ 73), οι θέσεις σε ειδικότητες που χαρακτηρίζονται ως 
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άγονες, κατά την παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 (Α’ 143), καθώς και θέσεις με 

ειδική εμπειρία ή κάθε άλλη θέση, για την οποία τεκμηριώνεται σχετική ανάγκη. Οι 

θέσεις μερικής απασχόλησης προκηρύσσονται ανά ειδικότητα στον εισαγωγικό βαθμό 

Επιμελητή Β’. Ο Υπουργός Υγείας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητή του 

νοσοκομείου ή του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ., δύναται να εγκρίνει την προκήρυξη 

θέσεων μερικής απασχόλησης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στον βαθμό του 

Επιμελητή Α’ ή Διευθυντή. Κάθε θέση προκηρύσσεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

δύο (2) μηνών από την απόφαση έγκρισης. Οι ιατροί που διορίζονται σε θέσεις μερικής 

απασχόλησης ασκούν δημόσιο λειτούργημα επί θητεία και διατηρούν το δικαίωμα 

ετεροαπασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής και το δικαίωμα διατήρησης 

ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου. Ο διορισμός του ιατρού σε θέση μερικής 

απασχόλησης έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ετών. Με τη συμπλήρωση των τριών (3) 

ετών η θέση επαναπροκηρύσσεται είτε ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είτε 

ως μερικής απασχόλησης και ο ιατρός που την κατέχει δύναται να παραμένει σε αυτήν 

μέχρι την επαναπλήρωσή της. Οι ιατροί με καθεστώς μερικής απασχόλησης εργάζονται 

τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα σε επτάωρο συνεχές πρωινό τακτικό ωράριο, 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημερίας των νοσοκομείων και λαμβάνουν αναλογία 

αποδοχών ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. αντίστοιχου βαθμού πλήρους απασχόλησης. Αν ο ιατρός 

δεν αποδεχθεί την τοποθέτησή του στη θέση μερικής απασχόλησης ή παραιτηθεί από 

αυτή, δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για νέο διορισμό σε θέση ιατρού 

κλάδου Ε.Σ.Υ., πριν από τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την ημερομηνία μη αποδοχής 

του διορισμού ή παραίτησης από τη θέση. Ο χρόνος παραμονής του ιατρού σε θέση 

μερικής απασχόλησης αναγνωρίζεται κατά τα τρία πέμπτα (3/5) ως χρόνος 

προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ. και προσμετράται για την κατάληψη θέσης και τη βαθμολογική 

εξέλιξη ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του 

κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του 

καθεστώτος μερικής απασχόλησης, ο αριθμός και το είδος των εφημεριών, η διαδικασία 

προκήρυξης των θέσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του 

παρόντος». 

47. Κατόπιν των τροποποιήσεων του άρθρου 9 του ν. 4999/2022, η παρ. 4 του άρθρου 27 

του ν. 1397/1983, η οποία καθορίζει τα κωλύματα διορισμού ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. 

διαμορφώνεται ως εξής: «Δεν διορίζεται ο γιατρός που: α) δεν είναι γραμμένος στα 
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μητρώα αρρένων ή για γυναίκες στα γενικά μητρώα δημοτών, β) δεν έχει εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει νόμιμα απαλλαγεί, γ) είναι ανυπότακτος ή 

καταδικασμένος για λιποταξία, δ) [ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ], ε) έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για 

οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης, ψευδούς κατάθεσης, 

ψευδούς καταμήνυσης, απιστίας, δωροδοκίας, δωροληψίας, παράβασης καθήκοντος, 

για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης 

της γενετήσιας ζωής, για εγκλήματα που ανάγονται στην προσβολή του δημοκρατικού 

πολιτεύματος ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας 

τουλάχιστον ενός (1) έτους για τα πλημμελήματα των νόμων περί ναρκωτικών, περί 

προστασίας των ζώων συντροφιάς, περί όπλων, περί ενδοοικογενειακής βίας, περί 

καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και στ) δεν είναι υγιής». 

 

Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 1ΗΣ 

Υ.ΠΕ.: 

48. Το άρθρο 11 του ν. 4999/2022 στην παράγραφο 1 προβλέπει την διαδικασία επιλογής 

και αξιολόγησης συντονιστών διευθυντών σε Τμήματα ή Μονάδες Νοσοκομείων του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας μετά από αίτημα της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής 

Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) και έγκριση του Υπουργού Υγείας. 

49. Η κάλυψη θέσης Συντονιστή Διευθυντή πραγματοποιείται με ανοιχτή προκήρυξη, στην 

οποία δύνανται να συμμετέχουν ως υποψήφιοι ειδικευμένοι ιατροί με προϋπηρεσία 

τουλάχιστον οκτώ (8) ετών στην οικεία ειδικότητα. Δεν επιτρέπεται να θέσουν 

υποψηφιότητα για τη θέση Συντονιστή Διευθυντή όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία 

λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της 

προκηρυσσόμενης θέσης, η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, με εξαίρεση όσους υπηρετούν κατά τη 

δημοσίευση της προκήρυξης ως προσωρινοί προϊστάμενοι για τουλάχιστον τρία (3) έτη 

(άρθρο 11 παρ. 2 ν. 4999/2022). 

50. Κριτήρια επιλογής ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. σε βαθμό Συντονιστή Διευθυντή αποτελούν, 

μεταξύ άλλων, οι ακαδημαϊκοί τίτλοι σπουδών, η εκπαιδευτική δραστηριότητα, η 

επιστημονική δραστηριότητα, η κλινική εμπειρία με κριτήριο τις ιατρικές πράξεις, οι 
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διοικητικές ικανότητες και το οργανωτικό έργο από θέσεις ευθύνης, ιδιαίτερα την 

τελευταία πενταετία, η συνεργασία με το ιατρικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και η 

σχέση με τους ασθενείς (άρθρο 11 παρ. 3 ν. 4999/2022). 

51. Η επιλογή γίνεται από το Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών της παρ. 8. 

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, συμπεριλαμβανομένης της 

εξέτασης και απόρριψης ή αποδοχής με αιτιολογημένη απόφαση των ενστάσεων επί του 

πίνακα κατάταξης και της προφορικής συνέντευξης, συντάσσεται πρακτικό ανά 

προκήρυξη, το οποίο αποστέλλεται στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας. Ο 

Υπουργός διατηρεί το δικαίωμα αναπομπής των πρακτικών με ανάλογη εφαρμογή των 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) (άρθρο 11 παρ. 4 ν. 

4999/2022). 

52. Η παράγραφος 8 του άρθρου 11 ν. 4999/2022 προβλέπει την συγκρότηση και την 

λειτουργία ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών με έδρα την 1η Υ.ΠΕ 

το οποίο «είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη μοριοδότηση των 

αιτήσεων που υποβάλλονται και την επιλογή των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. σε βαθμό 

Συντονιστή Διευθυντή για το σύνολο των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί. Το Συμβούλιο 

Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με διετή θητεία, ως εξής: α) έναν (1) Διοικητή 

Υ.ΠΕ. ως Πρόεδρο, ο οποίος επιλέγεται με κλήρωση και αναπληρώνεται από τον 

Υποδιοικητή που τον αναπληρώνει, β) τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας ενός 

νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ., ο οποίος επιλέγεται με κλήρωση από κατάλογο, που συντάσσει 

και τηρεί η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, και αναπληρώνεται από άλλον 

Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ., ο οποίος επιλέγεται με την ίδια 

διαδικασία, γ) τρεις (3) Συντονιστές Διευθυντές, ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν την 

ίδια με την κρινόμενη θέση ειδικότητα, οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους, 

Συντονιστές Διευθυντές, ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., που ομοίως, έχουν την ίδια με την 

κρινόμενη θέση ειδικότητα, με κλήρωση από σχετικό κατάλογο που συντάσσει και τηρεί 

η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Αν οι υπηρετούντες Συντονιστές 

Διευθυντές της ίδιας ειδικότητας δεν επαρκούν, στην κλήρωση συμμετέχουν και 

Συντονιστές Διευθυντές με άλλη ειδικότητα του οικείου τομέα. Η γραμματειακή 

υποστήριξη κάθε Συμβουλίου Επιλογής Συντονιστών Διευθυντών παρέχεται από έναν (1) 
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γραμματέα με τον αναπληρωτή του ανά ειδικότητα, υπαλλήλους κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ 

Διοικητικού της 1ης Δ.Υ.ΠΕ., οι οποίοι ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης, μετά από 

πρόταση του Διοικητή της». 

ΣΤ. ΙΔΙΩΣ Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ Υ.ΠΕ.: 

53. Με την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. ΟΙΚ.4493/16.01.2023 Απόφαση της Αναπληρώτριας 

Υπουργού ορίστηκαν οι ιατρικές ειδικότητες για τις οποίες είναι αρμόδιο καθένα από 

τα συμβούλια που συγκροτούνται στην έδρα των Υγειονομικών Περιφερειών για τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών, τη μοριοδότηση και την αναμοριοδότηση των ιατρών που 

υποβάλλουν υποψηφιότητα για θέσεις νοσοκομείων και γενικών νοσοκομείων-κέντρων 

υγείας σε ολόκληρη την επικράτεια (Συμβούλια της παρ. 1 περ. α’ του άρθρου 7 του ν. 

4498/2017 όπως ισχύει κατόπιν των τροποποιήσεων του άρθρου 4 ν. 4999/2022). 

54. Η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι αρμόδια για τις παρακάτω 

ειδικότητες:  

1. Αλλεργιολογίας,  

2. Δερματολογίας και Αφροδιοσιολογίας,  

3. Κυτταρολογίας,  

4. Μαιευτικής και Γυναικολογίας,  

5. Νευροχειρουργικής,  

6. Παθολογικής Ανατομικής,  

7. Παιδιατρικής,  

8. Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας,  

9. Χειρουργικής Θώρακος,  

10. Χειρουργικής Παίδων, 

11. Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου καθώς και για τις ιατρικές εξειδικεύσεις στην  

12. Εντατική Θεραπεία και στην 

13. Εντατική Νοσηλεία Νεογνών. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ν. 4999/2022/ΦΕΚ 225Α/7.12.2022, με 

την επιφύλαξη της έκδοσης νέας Υπουργικής Απόφασης, σχετική με την τροποποίηση της   

λειτουργίας των Συμβουλίων Κρίσεων Ιατρών Ε.Σ.Υ. επακριβώς   


