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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

          Ανακοινώνεται ότι στο νοσηλευτικό ίδρυμα Γ.Ο.Ν.Κ. «Άγιοι Ανάργυροι» σύμφωνα με την 
Γ2α/οικ.81778/10-02-2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 899/Β/2022) εγκρίθηκε η μεταφορά /μετατροπή δύο (2) οργανικών 
θέσεων ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας σε δύο (2) οργανικές θέσεις 
ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Νευρολογίας.  
       Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 10-10-2022 έως και 21-10-2022 (δέκα 
εργάσιμες ημέρες). 
       Η πλήρωση των θέσεων, σε πρώτη εφαρμογή εφ΄ όσον κατατεθούν περισσότερες από δύο αιτήσεις, 
θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 26/10/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ 
στο Τμήμα Ειδικοτήτων της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Αλεξάνδρας 196 Αθήνα) ενώπιον επιτροπής που θα 
συγκροτηθεί με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη  Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας κου Ιωάννη Κεχρή . 
     Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ιατροί πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης-
πρόσληψης: 
1.Δεν είναι διορισμένοι ή δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους για ειδίκευση σε νοσηλευτικό  
  ίδρυμα που χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Νευρολογίας.   
2. Δεν είναι διορισμένοι, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους ή δεν είναι σε αναμονή για  
    ειδίκευση σε ειδικότητα διάφορη της Νευρολογίας. 
   Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλει αίτηση ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν για την 
κάλυψη των θέσεων διαμορφώνουν τη νέα σειρά προτεραιότητας με τη σειρά που κληρώθηκαν και με την 
προϋπόθεση ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στη νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την 
κλήρωση. 
   Οι ιατροί που θα κληρωθούν χάνουν το δικαίωμα που απορρέει από τυχόν προγενέστερη αίτησή τους σε 
νοσηλευτικό ίδρυμα που χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Νευρολογίας, ενώ οι 
υπόλοιποι το διατηρούν εφόσον δεν αναδειχθούν υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων από την εν λόγω 
κλήρωση.   
     Για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις θα πρέπει να απευθύνεστε στη Δ/νση Δημ. Υγείας-Τμήμα 
Ειδικοτήτων της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Αλεξάνδρας 196 Αθήνα).   
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