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Αξ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΔΔΩ ΚΛΑΓΟΤ ΙΑΣΡΩΝ Δ..Τ.
Ο Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο ηεο απνθεληξσκέλεο νξγαληθήο κνλάδαο Γεληθφ Ννζνθνκείν – Κ.Τ.
Ιεξάπεηξαο έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) Σσλ άξζξ. 26 ηνπ Ν.1397/1983 (ΦΔΚ143/1983 η.Α΄) «Δζληθό ύζηεκα 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»
όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξ. 39 ηνπ Ν.2072/1992 (ΦΔΚ125/1992 η.Α’) «Ρύζκηζε
επαγγέικαηνο εηδηθνύ ηερληθνύ πξνζεηηθώλ θαη νξζσηηθώλ θαηαζθεπώλ θαη ινηπώλ εηδώλ
απνθαηάζηαζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
γ) Σνπ άξζξ. 13 ηνπ Ν.1965/1991 (ΦΔΚ146/1991 η.Α’ ) «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ
θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Φαξκάθσλ (Δ.Ο.Φ.) θαη άιιεο δηαηάμεηο»
δ) Σσλ άξζξ. 65 θαη 84 ηνπ Ν.2071/1992 (ΦΔΚ123/η.Α΄) «Δθζπγρξνληζκόο θαη Οξγάλσζε
πζηήκαηνο Τγείαο»
ε) Σνπ άξζξ. 4 ηνπ Ν. 2194/1994 (ΦΔΚ34/1994 η.Α΄) «Απνθαηάζηαζε ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο
Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
ζη) Σνπ άξζξ. 7 ηνπ Ν.2345/1995 (ΦΔΚ213/1995 η.Α΄) «Οξγαλσκέλεο ππεξεζίεο παξνρήο
πξνζηαζίαο από θνξείο θνηλσληθήο πξόλνηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
δ) Σνπ 34 ηνπ Ν.2519/1997 (ΦΔΚ165/1997 η.Α΄) «Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκόο ηνπ Δζληθνύ
πζηήκαηνο Τγείαο, νξγάλσζε ησλ πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ, ξπζκίζεηο γηα ην θάξκαθν θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
ε) Σνπ άξζξ.39 ηνπ Ν.2737/1999 (ΦΔΚ174/1999 η.Α΄) «Μεηακνζρεύζεηο αλζξσπίλσλ ηζηώλ θαη
νξγάλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
ζ) Σνπ άξζξ. 13 ηνπ Ν.2889/2001 (ΦΔΚ37/2001 η.Α΄) «Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκόο ηνπ Δζληθνύ
πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
η) Σνπ άξζξ. 10 ηνπ Ν.2955/2001 (ΦΔΚ256/2001 η.Α΄) «Πξνκήζεηεο λνζνθνκείσλ θαη ινηπώλ
κνλάδσλ πγείαο ησλ ΠΔ..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο»
ηα) Σνπ άξζξ. 19 ηνπ Ν.3106/2003 (ΦΔΚ30/2003 η.Α΄) «Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Δζληθνύ 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 Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη ξπζκίζεηο άιισλ ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξόλνηαο»
ηγ) Σνπ άξζξ. 34 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ81/2005 η.Α΄) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
ηδ) Σνπ άξζξ. 45 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ176/2005 η.Α΄) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
ππεξεζηώλ Γεκόζηαο Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
ηε) Σνπ άξζξ. 3 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ25/2007 η.Α΄) «Κύξσζε πκβάζεσλ ππέξ Ννκηθώλ
Πξνζώπσλ επνπηεπόκελσλ από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
ηζη)Σνπ άξζ. 18 ηνπ Ν.3580/2007 (ΦΔΚ134/2007 η.Α΄) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ από
ην Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
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ηδ) Σνπ Ν.3754/2009 (ΦΔΚ43/11-3-2009 η.Α΄) «Ρύζκηζε όξσλ απαζρόιεζεο ησλ λνζνθνκεηαθώλ
ηαηξώλ ηνπ Δ..Τ., ζύκθσλα κε ην π.δ. 76/2005 θαη άιιεο δηαηάμεηο»
ηε) Σνπ άξζ. 3 παξ. 2 ηνπ Ν.3868/2010 (ΦΔΚ129/3-8-2010 η.Α΄) «Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνύ
πζηήκαηνο Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγύεο»
ηζ) Σνπ Ν.3896/2010 (ΦΔΚ 207/8-12-2010 η.Α΄) «Δθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη ηεο
ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρόιεζεο-Δλαξκόληζε ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2006/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ 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
ζύζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
θα) Σνπ άξζξνπ 66 παξ. 31 & 32 ηνπ Ν.3984/2011 (ΦΔΚ 150/27-6-2011 η.Α΄) «Γσξεά θαη
κεηακόζρεπζε 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 αξκνδηόηεηαο 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 θπβεξλεηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π. Γ/γκαηνο 131/1987 (ΦΔΚ73/1987 η.Α΄)
3. Σελ ππ’αξ.ΓΤ1γ/νηθ.41255/1992 (ΦΔΚ97/1993 η.Β΄) Τπνπξγηθή Απόθαζε όπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ ππ’αξ.ΓΤ1γ/νηθ.25338/1993 (ΦΔΚ37/1993 η.Β΄) Τπνπξγηθή Απόθαζε όπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ ππ’αξ.ΓΤ13α/21804/1997 (ΦΔΚ859/1997 η.Β΄) Τπνπξγηθή Απόθαζε
4. Σελ ππ’αξ.ΓΤ13α/νηθ.39832/1997 (ΦΔΚ1088/1997 η.Β΄) Τπνπξγηθή Απόθαζε
5. Σελ ππ’αξ.Τ10α/2103/2003 (ΦΔΚ33/2003 η.Β΄) Τπνπξγηθή Απόθαζε
6. Σελ ππ’αξ.Τ10α/Γ.Π. νηθ. 60934/8-7-2014 Τπνπξγηθή Απόθαζε «Υαξαθηεξηζκόο σο άγνλσλ,
απνκαθξπζκέλσλ, λεζησηηθώλ θαη πξνβιεκαηηθώλ πεξηνρώλ γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο
επηθνπξηθνύο ηαηξνύο»
7. Σελ ππ’αξ.Α2α/νηθ.24317/2016 (ΦΔΚ 1005/2016 η.Β΄) Τπνπξγηθή απόθαζε «Καηάξηηζε θαη
ηήξεζε θαηαιόγνπ-δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο επηθνπξηθώλ ηαηξώλ» άξζξν 6
8. Σελ ππ’αξ.Α2α/Γ.Π.νηθ.22211/22-3-2016 (ΦΔΚ 794/2016 η.Β΄) Τπνπξγηθή απόθαζε «Γηαδηθαζία
θαη ηξόπνο πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξώλ ΔΤ θαη πξνζεζκία θαη ηξόπνο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ»
9. Σν ππ’αξ.Α2α/Γ.Π.νηθ.37742/26-5-2016 έγγξαθν Τπνπξγείν Τγείαο «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε
ππνβνιή μελόγισζζσλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ζέζεηο ηαηξώλ θιάδνπ ΔΤ»
10. Σελ αξ. Α2α/Γ.Π./47087/11-7-2016 Τπνπξγηθή απόθαζε έγθξηζεο γηα πξνθήξπμε κίαο ζέζεσο
εηδηθόηεηαο Παζνινγίαο ηνπ θιάδνπ ηαηξώλ ΔΤ ζην Γ.Ν. Λαζηζίνπ (πξώελ Γ.Ν.-Κ.Τ. Ιεξάπεηξαο)
11. Σελ αξ. 456/20/11-7-2016 απόθαζε Γ Γ.Ν. Λαζηζίνπ & Γ.Ν.-Κ.Τ. Νεαπόιεσο γηα έγθξηζε
πξνθήξπμεο γηα ηελ πιήξσζε ηεο παξαπάλσ ζέζεο ηεο απνθεληξσκέλεο νξγαληθήο κνλάδαο Γ.Ν.Κ.Τ. Ιεξάπεηξαο
12. Σνλ νξγαληζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Σελ πιήξσζε μίας (1) θέζης επιμεληηή Β΄, ειδικόηηηας Παθολογίας ειδικεσμένοσ Ιαηρού κλάδοσ ΔΤ
επί θηηεία

Γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε γίλνληαη δεθηνί φζνη ππνςήθηνη έρνπλ:
1)
2)
3)
4)
5)

Διιεληθή Ιζαγέλεηα ή Ιζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Ο.Κ.
Άδεηα άζθεζεο Ιαηξηθνχ Δπαγγέικαηνο.
Σίηιν αληίζηνηρεο κε ηε ζέζε Ιαηξηθήο Δηδηθφηεηαο.
Ηιηθία πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 50ν έηνο.

Οσδείς σποβάιιεη σπουεθηόηεηα γηα ζέζε θιάδοσ γηαηρώλ Ε.Σ.Υ. ζε λοζοθοκείο, αλ δελ έτεη
εθπιερώζεη ηελ σπερεζία σπαίζροσ ποσ ορίδεη ηο Ν.Δ. 67/1968 (ΦΕΚ 303/Α’) ή δελ έτεη λόκηκε
απαιιαγή.
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Γηα ηνλ δηνξηζκφ ζηηο παξαπάλσ ζέζεηο δελ απαηηείηαη πξνυπεξεζία ζηελ εηδηθφηεηα ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1759/88 άξζξν 43 παξ. 2 θαη ην Ν. 1965/91 άξζξν 13 παξ. 2.
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ εις ηριπλούν ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεζε – δήισζε ζε εηδηθφ έληππν ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο ( www.moh. gov .gr ), θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 7 εο Τ.ΠΔ
(www.hc- crete .gr) θαη ζε εθείλε ηνπ Ννζνθνκείνπ (http://ierapetrahospital.blogspot.gr ) ή
ρνξεγείηαη απφ ην Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ . Η αίηεζε – δήισζε
ζπκπιεξψλεηαη κε αθξίβεηα θαη ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη. Αηηήζεηο ζε άιιν έληππν ή
αηηήζεηο ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, δελ γίλνληαη
δεθηέο.
2. Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ. ε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ θξάηνπο κέινπο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη θαη θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζεο. ε πεξίπησζε
πηπρίσλ απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζε ο, απαηηείηαη θσηναληίγξαθν ηνπ
μελφγισζζνπ π ηπρίνπ, θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζεο θαη θσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο
ηζνηηκίαο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ.
3. Φσηναληίγξαθν απφθαζεο άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.
4. Φσηναληίγξαθν απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο.
5. Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο
άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ε αζθνχκελε εηδηθφηεηα θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζήο
ηεο.
6. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ή θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή
θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα πνιίηε θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
7. Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή βεβαίσζε λφκηκεο απαιιαγήο εθδνζείζα απφ
ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
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 ηελ 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 δχν (2) ρξφληα ζπλερνχο ππεξεζίαο ζε νκνηφβαζκε κε ηελ θξηλφκελε
ζέζε εάλ είλαη ήδε ηαηξφο ηνπ Δ..Τ.
9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ, 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. Η παξαίηεζε ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ζηνλ θνξέα πνπ ππεξεηεί ν ππνςήθηνο,
κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.
10. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη πεξηιεπηηθά ηα νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπ
ππνςήθηνπ θαη ηδηαίηεξα εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ
Ν.2519/1997 (ΦΔΚ 165 Α’) θαη φπσο απηά ηεξαξρνχληαη ζηελ αξηζ. ΓΤ13Α/νηθ.39832/97 απφθαζε
Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, δειαδή:
α) Ιαηξηθή Πξνυπεξεζία.
β)Πξνυπεξεζία ζε Ννζνθνκείν ηεο Διιάδαο ή ηνπ Δμσηεξηθνχ, ζε Φνξείο
Πξσηνβάζκηαο
Φξνληίδαο
Τγείαο
ζε
Ιδησηηθφ
Σνκέα
ζε
Διεχζεξν
Δπάγγεικα.
γ) Κιηληθή Δκπεηξία.
δ) Δπηζηεκνληθφ Έξγν.
ε) Δθπαηδεπηηθφ Έξγν.
ζη) Αληαπφθξηζε ζην Ιαηξηθφ Λεηηνχξγεκα.
Δθηφο απφ απηά ν ππνςήθηνο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε θάζε
ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απνηειεί νπζηαζηηθφ θξηηήξην γηα ηελ θξίζε θαη αμηνιφγεζή ηνπ
απφ ην πκβνχιην Κξίζεο.
11. Γηα ηελ απφδεημε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ
ζεκείσκα, απαηηείηαη ε ππνβνιή επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ.

3

ΑΔΑ: ΨΒ05469041-82Ζ
12. 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.
Δπηζηεκνληθέο εξγαζίεο γξακκέλεο ζε μέλε γιψζζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη
κεηαθξαζκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
13. Οη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ βεβαίσζε γλψζεο
ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε νπνία ρνξεγείηαη κεηά απφ εμεηάζεηο ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο
ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔ..Τ.) θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ Γ/10424/31 -3 -1993 (ΦΔΚ
263 Β’) Τπνπξγηθή Απφθαζε. Γηα ηνπο ηαηξνχο πνπ είλαη απφθνηηνη Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ή
έρνπλ απνθηήζεη ηίηιν εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, δελ απαηηείηαη βεβαίσζε γλψζεο ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο.
14. Όια ηα μελφγισζζα πηπρία θαη πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη απαξαίηεηα 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.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ
Η αίηεζε - δήισζε θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν - Κ.Τ.
Ιεξάπεηξαο κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ ήηνη απφ 22-7-2016 έως και 10-8-2016.
Αηηήζεηο - δειψζεηο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ηαρπδξνκηθά καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά, κε
ζπζηεκέλν δέκα, ζηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ζηε Γ/λζε: Γελ. Ννζ/κείν - Κ.Τ. Ιεξάπεηξαο,
Καιεκεξάθε 6 Ιεξάπεηξα Κξήηεο Σ.Κ. 72 200. Αηηήζεηο - δειψζεηο κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
δελ γίλνληαη δεθηέο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Γξαθείν
Πξνζσπηθνχ (Πεηξνχια Καηζηδνληψηε) θαη ζην ηειέθσλν 28423 - 40205 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ψξεο.
Ο ΑΝ. ΓΙΟΙΚΗΣΗ
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