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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΔΔΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΙΑΣΡΩΝ Δ..Τ.
Ο Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο Μνλάδαο Ηεξάπεηξαο ηνπ Γ.Ν.
Λαζηζίνπ έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) Σσλ άξζξ. 26 ηνπ Ν.1397/1983 (ΦΔΚ143/1983 η.Α΄) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο»
β) Σεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 43 ηνπ Ν.1759/1988 (ΦΔΚ50/1988 η.Α΄) «Αζθαιηζηηθή θάιπςε
αλαζθάιηζησλ νκάδσλ, βειηίσζε ηεο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξ. 39 ηνπ Ν.2072/1992 (ΦΔΚ125/1992 η.Α’) «Ρχζκηζε
επαγγέικαηνο εηδηθνχ ηερληθνχ πξνζεηηθψλ θαη νξζσηηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ινηπψλ εηδψλ
απνθαηάζηαζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
γ) Σνπ άξζξ. 13 ηνπ Ν.1965/1991 (ΦΔΚ146/1991 η.Α’ ) «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ
θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (Δ.Ο.Φ.) θαη άιιεο δηαηάμεηο»
δ) Σσλ άξζξ. 65 θαη 84 ηνπ Ν.2071/1992 (ΦΔΚ123/η.Α΄) «Δθζπγρξνληζκφο θαη Οξγάλσζε
πζηήκαηνο Τγείαο»
ε) Σνπ άξζξ. 4 ηνπ Ν. 2194/1994 (ΦΔΚ34/1994 η.Α΄) «Απνθαηάζηαζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
ζη) Σνπ άξζξ. 7 ηνπ Ν.2345/1995 (ΦΔΚ213/1995 η.Α΄) «Οξγαλσκέλεο ππεξεζίεο παξνρήο
πξνζηαζίαο απφ θνξείο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
δ) Σνπ 34 ηνπ Ν.2519/1997 (ΦΔΚ165/1997 η.Α΄) «Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Τγείαο, νξγάλσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ξπζκίζεηο γηα ην θάξκαθν θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
ε) Σνπ άξζξ.39 ηνπ Ν.2737/1999 (ΦΔΚ174/1999 η.Α΄) «Μεηακνζρεχζεηο αλζξσπίλσλ ηζηψλ θαη
νξγάλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
ζ) Σνπ άξζξ. 13 ηνπ Ν.2889/2001 (ΦΔΚ37/2001 η.Α΄) «Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
η) Σνπ άξζξ. 10 ηνπ Ν.2955/2001 (ΦΔΚ256/2001 η.Α΄) «Πξνκήζεηεο λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ
κνλάδσλ πγείαο ησλ ΠΔ..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο»
ηα) Σνπ άξζξ. 19 ηνπ Ν.3106/2003 (ΦΔΚ30/2003 η.Α΄) «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
ηβ) Σνπ άξζξ.6 ηνπ Ν.3204/2003 (ΦΔΚ296/2003 η.Α΄) «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο
λνκνζεζίαο γηα ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη ξπζκίζεηο άιισλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο»
ηγ) Σνπ άξζξ. 34 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ81/2005 η.Α΄) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
ηδ) Σνπ άξζξ. 45 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ176/2005 η.Α΄) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
ηε) Σνπ άξζξ. 3 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ25/2007 η.Α΄) «Κχξσζε πκβάζεσλ ππέξ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
ηζη)Σνπ άξζ. 18 ηνπ Ν.3580/2007 (ΦΔΚ134/2007 η.Α΄) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ
ην Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
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ηδ) Σνπ Ν.3754/2009 (ΦΔΚ43/11-3-2009 η.Α΄) «Ρχζκηζε φξσλ απαζρφιεζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ
ηαηξψλ ηνπ Δ..Τ., ζχκθσλα κε ην π.δ. 76/2005 θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
ηε) Σνπ άξζ. 3 παξ. 2 ηνπ Ν.3868/2010 (ΦΔΚ129/3-8-2010 η.Α΄) «Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο»
ηζ) Σνπ Ν.3896/2010 (ΦΔΚ 207/8-12-2010 η.Α΄) «Δθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο
ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο-Δλαξκφληζε ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2006/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ινπιίνπ 2006 θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο»
θ) Σνπ άξζ. 55 θαη 59 ηνπ Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/2-3-2011 η.Α΄) «Γηαζξσηηθέο αιιαγέο ζην
ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
θα) Σνπ άξζξνπ 66 παξ. 31 & 32 ηνπ Ν.3984/2011 (ΦΔΚ 150/27-6-2011 η.Α΄) «Γσξεά θαη
κεηακφζρεπζε νξγάλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
θβ) Σνπ άξζ. 22 παξ. 4 ηνπ Ν.4208/2013 (ΦΔΚ 252/18-11-2013 η.Α΄) «Ρπζκίζεηο Τπνπξγείνπ
Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
θγ) Σνπ άξζ. 22 ηνπ Ν. 4316/2014 (ΦΔΚ 270/24-12-2014 η.Α’ ) «Ίδξπζε παξαηεξεηεξίνπ άλνηαο,
βειηίσζε πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
θδ) Σνπ άξζξνπ 43, 35 θαη 36 ηνπ Ν. 4368/2016 (ΦΔΚ 21/21-2-2016 η.Α΄) «Μέηξα γηα ηελ
επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
θε) Σνπ άξζξνπ 3 παξ. 11 ηνπ Ν.2737/1999 (ΦΔΚ 174/27-8-1999 η.Α΄) «Μεηακνζρεχζεηο
αλζξσπίλσλ ηζηψλ θαη νξγάλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
θζη) Σνπ άξζξνπ 52 παξ. 1 ηνπ Ν.4410/2016 (ΦΔΚ 141/3-8-2016 η.Α΄) «Σξνπνπνηήζεηο ηνπ
Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα πξνο ελίζρπζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο παξάλνκεο εκπνξίαο
θαπλνχ θαη βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ θαη Ίδξπζε πληνληζηηθνχ Κέληξνπ γηα ηελ
Καηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηελ απφθαζε
2009/917/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 30ήο Ννεκβξίνπ 2009 γηα ηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο γηα
ηεισλεηαθνχο ζθνπνχο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ησλ άξζξσλ 15, 16 θαη 18 ηεο νδεγίαο 2014/40/ΔΔ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ
λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ - κειψλ ζρεηηθά κε ηελ
θαηαζθεπή, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ πψιεζε πξντφλησλ θαπλνχ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ θαη ηελ
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2001/37/ΔΚ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
θδ) Σνπ άξζξνπ 6νπ παξ.1 ηνπ Ν.4432/2016 (ΦΔΚ 212/14-11-2016 η.Α΄) «Κχξσζε ηεο Σερληθήο
πκθσλίαο αλάκεζα ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ην Τπνπξγείν
Άκπλαο ηεο Ηηαιηθήο Γεκνθξαηίαο, ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Πνισλίαο,
ηνλ Αξρεγφ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο (πνπ ελεξγεί εθ κέξνπο ηεο
Κπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Σνπξθίαο) αθελφο, θαη ηνλ Τπνπξγφ Άκπλαο ηνπ Βαζηιείνπ ηνπ
Βειγίνπ, ηνλ Τπνπξγφ Άκπλαο ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο, ην Οκνζπνλδηαθφ Τπνπξγείν Άκπλαο
ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο, ηνλ Τπνπξγφ Άκπλαο ηνπ Μεγάινπ Γνπθάηνπ ηνπ
Λνπμεκβνχξγνπ, ηνλ Τπνπξγφ Άκπλαο ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Ηζπαλίαο αθεηέξνπ, ζρεηηθά κε ηε
ζηειέρσζε, ρξεκαηνδφηεζε, δηνίθεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ ηξαηεγείνπ EUROCORPS (Δπξσπατθφ
ηξαηησηηθφ ψκα), ψκα Σαρείαο Αλάπηπμεο NATO EUROCORPS (NRDC EC) θαη άιιεο
δηαηάμεηο.».
θε) Σνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.4461/2017 (ΦΔΚ 38/28-3-2017 η.Α΄) «Μεηαξξχζκηζε ηεο Γηνηθεηηθήο
Οξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. Κέληξα Δκπεηξνγλσκνζχλεο ζπάλησλ θαη
πνιχπινθσλ λνζεκάησλ, ηξνπνπνίεζε ζπληαμηνδνηηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ λ. 4387/2016 θαη άιιεο
δηαηάμεηο.»
θζ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4472/2017 (ΦΔΚ 74/19-5-2017 η.Α΄)
ι) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4486/2017 (ΦΔΚ 115/7-8-2017 η.Α΄)
ια) Σσλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ Ν.4498/2017(ΦΔΚ 172/16-11-2017 η.Α΄) φπσο ην ηειεπηαίν έρεη
ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν έλαην ηνπ Ν.4517/2018 (ΦΔΚ 22/8-2-2018 η.Α΄)
ιβ) Σν άξζξν 4ν ηνπ Ν. 4528/2018 (ΦΔΚ 548/21-2-2018 η.Β΄).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π. Γ/γκαηνο 131/1987 (ΦΔΚ 73/1987 η.Α΄)
3. Σελ ππ’αξ.ΓΤ1γ/νηθ.41255/1992 (ΦΔΚ 97/1993 η.Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ ππ’αξ.ΓΤ1γ/νηθ.25338/1993 (ΦΔΚ 37/1993 η.Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ ππ’αξ.ΓΤ13α/21804/1997 (ΦΔΚ859/1997 η.Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε
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4. Σελ ππ’αξ.ΓΤ13α/νηθ.39832/1997 (ΦΔΚ1088/1997 η.Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε
5. Σελ ππ’αξ.Τ10α/2103/2003 (ΦΔΚ33/2003 η.Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε
6. Σελ ππ’αξ.Τ10α/Γ.Π. νηθ. 60934/8-7-2014 Τπνπξγηθή Απφθαζε «Υαξαθηεξηζκφο σο άγνλσλ,
απνκαθξπζκέλσλ, λεζησηηθψλ θαη πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο
επηθνπξηθνχο ηαηξνχο»
7. Σελ ππ’αξ.Α2α/νηθ.24317/2016 (ΦΔΚ 1005/2016 η.Β΄) Τπνπξγηθή απφθαζε «Καηάξηηζε θαη
ηήξεζε θαηαιφγνπ-δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο επηθνπξηθψλ ηαηξψλ» άξζξν 6
8. Σν ππ’αξ.Α2α/Γ.Π.νηθ.37742/26-5-2016 έγγξαθν Τπνπξγείν Τγείαο «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε
ππνβνιή μελφγισζζσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ζέζεηο ηαηξψλ θιάδνπ ΔΤ»
9. Σν ππ’αξ.Α2α/Γ.Π.νηθ.44231/15-6-2016 έγγξαθν Τπνπξγείν Τγείαο «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε
βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή λφκηκεο απαιιαγήο»
10. Σν ππ’αξ.Α2α/Γ.Π.νηθ.72306/29-9-2016 έγγξαθν Τπνπξγείν Τγείαο «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε
ηνλ ππνινγηζκφ πξνυπεξεζίαο γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο θιάδνπ ηαηξψλ ΔΤ»
11. Σελ αξ. Γ4α/Γ.Π. νηθ.4044 (ΦΔΚ 116/23-1-2018 η.Β΄) απφθαζε Τπνπξγνχ Τγείαο «Καζνξηζκφο
θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο
θιάδνπ Ιαηξψλ θαη Οδνληηάηξσλ Δ..Τ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 1 κε ηελ αξ. Γ4α/Γ.Π.
νηθ13274 (ΦΔΚ 548/21-2-2018 η.Β΄) απφθαζε Τπνπξγνχ Τγείαο «Σξνπνπνίεζε απφθαζεο
θαζνξηζκνχ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη
επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ Ιαηξψλ θαη Οδνληηάηξσλ Δ..Τ».
12. Σελ αξ. Γ4α/Γ.Π.νηθ13273/13-2-2018 απφθαζε Τπνπξγνχ Τγείαο «Γηαδηθαζία πξνθήξπμεο
ζέζεσλ Ιαηξψλ θαη Οδνληηάηξσλ Δ..Τ.»
13. Σελ αξ. Γ4α/Γ.Π. νηθ.20585/9-3-2018 δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην Τπνπξγνχ Τγείαο «ρεηηθά κε ηε
δηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ. θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο
ππνςεθηφηεηαο» φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ αξ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.23273/19-3-2018 εγθχθιην
Τπνπξγνχ Τγείαο «πκπιεξσκαηηθή εγθχθιηνο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ
ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ. θαη ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ» θαζψο θαη, ηα αξ. Γ4α/Γ.Π. νηθ. 23727/20-32018 θαη Γ4α/Γ.Π. νηθ.26684/30-3-2018 δηεπθξηληζηηθά έγγξαθα Τπνπξγείνπ Τγείαο «Γηεπθξηλίζεηο
ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο ηαηξψλ θιάδνπ ΔΤ, ζε λέα πξνθήξπμε».
14. Σελ αξ. Α2α/Γ.Π./47618/28-6-2017 Τπνπξγηθή απφθαζε έγθξηζεο γηα πξνθήξπμε κίαο ζέζεσο
εηδηθφηεηαο Παζνινγίαο ζηνλ βαζκφ ηνπ Δπηκ. Β΄ ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ ΔΤ ζην Γ.Ν. Λαζηζίνπ
(πξψελ Γ.Ν.-Κ.Τ. Ιεξάπεηξαο).
15. Σελ αξ. Α2α/Γ.Π./64207/25-8-2017 απφθαζε Τπνπξγνχ Τγείαο –ηξνπνπνίεζε ηεο αξ.
Α2Α/γ.π.47623/7-8-2017 Τπνπξγηθήο απφθαζεο-, επαλέγθξηζεο γηα πξνθήξπμε κίαο ζέζεσο
εηδηθφηεηαο Παζνινγίαο ζηνλ βαζκφ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ ΔΤ ζην Γ.Ν. Λαζηζίνπ
(πξψελ Γ.Ν.-Κ.Τ. Ιεξάπεηξαο).
16. Σελ αξ. 214/28-8-2017 πξνθήξπμε ηεο Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο Μνλάδαο Ιεξάπεηξαο ε
νπνία είρε εθδνζεί βάζεη ησλ 14 θαη 15 παξαπάλσ ζρεηηθψλ θαη, ε νπνία θαηέζηε άγνλε.
17.Σελ αξ. Γ4α/Γ.Π./25794/3-4-2018 απφθαζε Τπνπξγνχ Τγείαο έγθξηζεο γηα επαλαπξνθήξπμε
κίαο ζέζεσο εηδηθφηεηαο Παζνινγίαο ζην βαζκφ ηνπ Γηεπζπληή θαη κίαο ζέζεσο Παζνινγίαο ζην
βαζκφ ηνπ Δπηκ.Β΄ ηνπ θιάδνπ Ιαηξψλ ΔΤ ζην Γ.Ν. Λαζηζίνπ (γηα ηελ Απνθεληξσκέλε Οξγαληθή
Μνλάδα Ιεξάπεηξαο).
18. Σελ αξ. 224/17-4-2018 απφθαζε Γ Γ.Ν. Λαζηζίνπ & Γ.Ν.-Κ.Τ. Νεαπφιεσο γηα έγθξηζε
πξνθήξπμεο γηα ηελ πιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο Μνλάδαο
Ιεξάπεηξαο.
19. Σνλ νξγαληζκφ ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. Ιεξάπεηξαο φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Σελ πιήξσζε ησλ θαησηέξσλ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ Ηαηξψλ ΔΤ, επί ζεηεία, ηεο Απνθεληξσκέλεο
Οξγαληθήο Μνλάδαο Ηεξάπεηξαο:
-Μίαο (1) ζέζεο εηδηθεπκέλνπ Ιαηξνύ εηδηθόηεηαο Παζνινγίαο ζηνλ βαζκό ηνπ Γηεπζπληή.

-Μίαο (1) ζέζεο εηδηθεπκέλνπ Ιαηξνύ εηδηθόηεηαο Παζνινγίαο ζηνλ βαζκό ηνπ Δπηκειεηή Β΄.
Γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο γίλνληαη δεθηνί φζνη ππνςήθηνη έρνπλ:
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1) Διιεληθή Ηζαγέλεηα ή Ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ.
2) Άδεηα άζθεζεο Ηαηξηθνχ Δπαγγέικαηνο.
3) Σίηιν Ηαηξηθήο Δηδηθφηεηαο αληίζηνηρεο κε ηε ζέζε.
4) Διάρηζηνο ρξφλνο άζθεζεο ηεο απαηηνχκελεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ ηεηάξηνπ άξζξνπ ηνπ Ν.4528/16-3-2018 σο παξαθάησ:
α) γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο Δπηκ.Β΄, δελ απαηηείηαη πξνυπεξεζία ζηελ εηδηθφηεηα.
β) γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο Δπηκ. Α΄, απαηηνχληαη δχν (2) έηε.
γ) γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο Γηεπζπληή, απαηηνχληαη ηέζζεξα (4) έηε.
Δπηζήκαλζε: Γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ ηνπ Κιάδνπ Ιαηξώλ Δ..Τ. γηα ηα Κέληξα Τγείαο ή
Ννκαξρηαθά Γεληθά Ννζνθνκεία-Κέληξα Τγείαο άγνλσλ θαη πξνβιεκαηηθώλ πεξηνρώλ, δελ
απαηηείηαη πξνϋπεξεζία ζηελ εηδηθόηεηα. Δλ πξνθεηκέλσ ην Γ.Ν.-Κ.Τ. Ηεξάπεηξαο αλήθεη ζηελ
Β΄ Άγνλε θαη Πξνβιεκαηηθή πεξηνρή.
5) Οπδείο ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηα γηα ζέζε θιάδνπ γηαηξψλ Δ..Τ. ζε Ννζνθνκείν, αλ δελ έρεη
εθπιεξψζεη ηελ ππεξεζία ππαίζξνπ πνπ νξίδεη ην Ν.Γ. 67/1968 (ΦΔΚ 303/Α’) ή δελ έρεη λφκηκε
απαιιαγή. Δμαηξνύληαη ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο ηεο παξαπάλσ βεβαίσζεο, νη
ππνςήθηνη πνπ ππνβάιινπλ αηηήζεηο ζε Ννκαξρηαθά Γεληθά Ννζνθνκεία-Κέληξα Τγείαο,
Κέληξα Τγείαο θαη Πνιπδύλακα Ιαηξεία, βάζεη ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.2737/99.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεζε-δήισζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
esydoctors.moh.gov.gr. κε ηε ρξήζε ησλ θσδηθψλ εηζαγσγήο ζην TAXISNET. ηελ
αλσηέξσ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε νη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ νδεγίεο
γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο. Ζ αίηεζε-δήισζε επέρεη θαη ζέζε
ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ
δεινχκελσλ ζ’ απηήλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνςεθίνπ. Αηηήζεηο ζε άιιν έληππν ή αηηήζεηο
ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, ζα ζεσξεζνχλ κε
παξαδεθηέο.
2. Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο-δήισζεο ππνςεθηφηεηαο πνπ έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά
ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ππνςήθην.
3. Φσηναληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ. ε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο
απαηηείηαη επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ, επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν
επίζεκεο κεηάθξαζεο θαη θσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηζνηηκίαο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ, φπνπ
απαηηείηαη.
4. Φσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ
επαγγέικαηνο.
5. Φσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο.
6. Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη ν ζπλνιηθφο
ρξφλνο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ε αζθνχκελε εηδηθφηεηα θαη ν ζπλνιηθφο
ρξφλνο άζθεζήο ηεο.
7. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ή θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή
θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα πνιίηε θξάηνπο κέινπο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη θαη επίζεκε κεηάθξαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ.
8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ, ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη ηα
εμήο:
(α) φηη δελ έρεη αξλεζεί δηνξηζκφ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. ή ζε αληίζεηε
πεξίπησζε, φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ παξέιεπζε ηεο
πξνζεζκίαο αλάιεςεο ππεξεζίαο,
(β) φηη δελ έρεη παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. πξηλ απφ ηε
ζπκπιήξσζε δπν (2) ρξφλσλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη
έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαίηεζήο ηνπ.
(γ) φηη έρεη ζπκπιεξψζεη δπν (2) ρξφληα ζπλερνχο ππεξεζίαο ζε νκνηφβαζκε κε ηελ
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θξηλφκελε ζέζε εάλ είλαη ήδε ηαηξφο ηνπ Δ..Τ.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη, γηα ηνπο Ηαηξνχο κε βαζκφ Δπηκειεηή Α΄ ή Δπηκειεηή Β΄ πνπ
επηζπκνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ζέζε κε βαζκφ Γηεπζπληή δελ απαηηείηαη ε
ζπκπιήξσζε δηεηνχο ζπλερνχο ππεξεζίαο ζε νκνηφβαζκε κε ηελ ππφ δηεθδίθεζε
ζέζε, ζχκθσλα κε ην αξ. Γ4α/Γ.Π. νηθ.26684/30-3-2018 έγγξαθν Τπνπξγείνπ
Τγείαο.
(δ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ γηα ζέζεηο Δπηκειεηψλ Α΄ θαη Δπηκειεηψλ Β΄
πνπ ζα πξνθεξπρζνχλ κέρξη 31-12-2018, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη δελ ππεξεηεί
ζην Δ..Τ. ή φηη έρεη ππνβάιιεη παξαίηεζε απφ ηε ζέζε ηαηξνχ θιάδνπ Δ..Τ. ζηελ
νπνία ππεξεηεί. Ζ παξαίηεζε ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ζηνλ θνξέα πνπ ππεξεηεί ν
ππνςήθηνο, κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξνθήξπμεο.
Απφ ηελ παξαπάλσ ππνρξέσζε εμαηξνχληαη νη Ηαηξνί πνπ ζα δηεθδηθήζνπλ ζέζε ζην
βαζκφ ηνπ Γηεπζπληή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν.4486/18. Δπηζεκαίλεηαη όηη, νη
Ηαηξνί κε βαζκφ Γηεπζπληή, αλ δελ έρεη παξέιζεη εμαεηία από ηε ιήςε ηνπ βαζκνύ
δελ κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ άιιε ζέζε Γηεπζπληή βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
Ν.3754/2009.
9. Γηα ηελ απφδεημε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ
ζεκείσκα, απαηηείηαη ε ππνβνιή επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ.
10. Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ
πεξηιεπηηθά. Αληίηππα δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί ηέηνηεο εξγαζίεο, ππνβάιινληαη θαηά ηελ θξίζε
ηνπ ππνςεθίνπ.
11. Οη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ
πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ή απφ ην Γηδαζθαιείν Νέαο
Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ή απφ
ην ζρνιείν Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
Γεθηέο γίλνληαη επίζεο βεβαηψζεηο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, νη νπνίεο έρνπλ
ρνξεγεζεί κεηά απφ εμεηάζεηο ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Κεληξηθνχ
πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔ..Τ.).
Γηα ηνπο ηαηξνχο πνπ είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, ή
απφθνηηνη Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ, ή δηαζέηνπλ απφθαζε ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο
ηνπ πηπρίνπ ηνπο απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ (ΓΗΚΑΣΑ) κεηά απφ εμεηάζεηο, ή έρνπλ απνθηήζεη
ηίηιν εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, δελ απαηηείηαη βεβαίσζε γλψζεο ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο.
12.Οη ππνςήθηνη γηα ζέζεηο νη νπνίεο πξνθεξχζζνληαη κε εηδηθέο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα
ππνβάιινπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο βεβαηψζεηο ηα νπνία αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ
πξνθήξπμε, άιισο ε ππνςεθηφηεηα θξίλεηαη κε παξαδεθηή.
Όια ηα μελφγισζζα πηπρία θαη πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα έρνπλ κεηαθξαζηεί
επίζεκα ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ηηο αξκφδηεο πξνο ηνχην αξρέο ηεο εκεδαπήο. ηα απιά
θσηναληίγξαθα ησλ μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ε
ζθξαγίδα ηεο Υάγεο (APOSTILLE) πνπ έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθφ. ε θάζε
πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ππ’ αξηζκ. ΓΗΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014 (ΑΓΑ:
ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ) θαη ΓΗΑΓΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΓΑ: ΒΜ3ΛΥ-ΤΝ9) εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή
θσηναληίγξαθα μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα έγγξαθα
απηά έρνπλ επηθπξσζεί πξσηίζησο απφ δηθεγφξν.
Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηα ζε κία (1) έσο θαη πέληε
(5) ζέζεηο εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ., πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί απφ κία Τ.Π.Δ, κε ηηο
πξνθεξπρζείζεο ζέζεηο ηεο 1εο θαη 2εο Τ.Π.Δ., θαζψο θαη ηεο 3εο θαη 4εο Τ.Π.Δ λα ζεσξνχληαη,
αληηζηνίρσο, σο ζέζεηο κηαο (1) Τ.Π.Δ ηελ αίηεζε ηνπ ν ππνςήθηνο δειώλεη ππνρξεσηηθά ηε
ζεηξά πξνηίκεζεο ηνπ γηα θάζε ζέζε.
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Ζ ππνβνιή πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο αηηήζεσλ-δειψζεσλ γηα ηελ ίδηα ζέζε έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ
απηνδίθαην απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΔΩΝ
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε esydoctors.moh.gov.gr. αξρίδεη
ζηηο 4-5-2018 ώξα 12:00 κ.κ θαη ιήγεη ζηηο 24-5-2018 ώξα 23:59.
Ο ππνςήθηνο, ππνρξενχηαη κέζα ζηελ αλσηέξσ νξηζζείζα εκεξνκελία λα θαηαζέζεη ζηελ
Γηεύζπλζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο 7εο Τ.Π.Δ., ζηελ ηαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: 3ν ρηι. Δζλ.
Οδνύ Ηξαθιείνπ-Μνηξώλ, Δζηαπξσκέλνο Σ.Κ. 71500 ΣΘ 1285 Ηξάθιεην-Κξήηεο
απηνπξνζψπσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ πξφζσπν ή λα απνζηείιεη ηαρπδξνκηθά, είηε
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή είηε κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο, ζε έληππε κνξθή ηα δηθαηνινγεηηθά
θαη εθηππσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν αληίγξαθν ηεο ππνβιεζείζαο ειεθηξνληθά αίηεζεο
ζε θιεηζηό θάθειν ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε ζέζε γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη
ππνςεθηόηεηα.
Ο ππνςήθηνο πνπ ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηα ζε δηαθνξεηηθφ πκβνχιην, θαηαζέηεη ηζάξηζκνπο
κε ηηο ζέζεηο πνπ δηεθδηθεί θαθέινπο δηθαηνινγεηηθψλ κε εθηππσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν
αληίγξαθν ηεο ππνβιεζείζαο ειεθηξνληθά αίηεζεο, ζε θάζε θάθειν.
Αηηήζεηο - δειψζεηο κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο δελ γίλνληαη δεθηέο.
Ωο εκεξνκελία γηα ην εκπξφζεζκν ηεο θαηάζεζεο ππνςεθηφηεηαο ζηελ πεξίπησζε ηεο
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ησλ εγγξάθσλ, ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπο γηα
απνζηνιή θαη, φρη ε εκεξνκελία παξαιαβήο απφ ηελ παξαπάλσ αξκφδηα ππεξεζία.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ηελ απφζπξζε ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο απαηηείηαη ε ππνβνιή
Τπεχζπλεο Γήισζεο ζηε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο 7εο Τ.Π.Δ.
Ζ παξνχζα πξνθήξπμε αλαξηάηαη απζεκεξφλ ζηελ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 110/η.Α΄), ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. Ηεξάπεηξαο www.ierapetrahospital.gr
θαη απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε dpnp_a@moh.gov.gr θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα
www.hc-crete.gr ηεο 7εο Τ.Π.Δ. Κξήηεο.
Δπίζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ Παλειιήλην Ηαηξηθφ χιινγν θαη ζηνλ Ηαηξηθφ χιινγν Λαζηζίνπ.

Ο ΑΝ. ΓΙΟΙΚΗΣΗ
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