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ΑΠΟΦΑΗ-ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ - Νοςθλευτικι Μονάδα Άργουσ
ΘΕΜΑ: «Προκιρυξθ κζςθσ ειδικευμζνου Ιατροφ του κλάδου ΕΤ»
Θ Διοικιτρια του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ αφοφ ζλαβε υπόψθ :
1. Τισ διατάξεισ:
α. τθσ παραγ. 1 του άρκρου 69 του ν.2071/1992 (Αϋ123) όπωσ αντικαταςτάκθκε με τισ
διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 35 του Ν.4368/2016 (Αϋ21),
β. τθσ παραγ. 10 του άρκρου 69 του Ν.2071/1992 (Αϋ123),
γ. του Π. Δ. 63/2005 (Αϋ98) «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα
Κυβερνθτικά όργανα», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
δ. τθσ παραγ.16 του άρκρου 8 του ν.3868/2010 (Αϋ129),
ε. των άρκρων 7 και 8 του ν.4498/2017 (Αϋ172) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το
άρκρο 9 του ν.4517/2018 (Αϋ22),
ςτ. τθσ παραγ.4 του άρκρου 49 του ν.4508/2017 (Αϋ200),
η. του Π.Δ. 73/2015 (Αϋ116) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν,
Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν».
θ. του αρκρ. 7 του Ν.3329/2005 (Αϋ81) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
και λοιπζσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Τθν υπ’ αρικμ. Υ25/2015 (ΦΕΚ Β/6-10-2015) Απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ
αρμοδιοτιτων ςτον Αναπλθρωτι Υπουργό Υγείασ Παφλο Πολάκθ».
3. Τθν υπ’ αρικ. Α2Β/Γ.Π. 53472/13-07-2016 (ΦΕΚ 385/18-7-2016/τεφχοσ ΥΟΔΔ) Υπουργικι
Απόφαςθ περί διοριςμοφ Διοικιτριασ ςτο Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ.
4. Τθν Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/2018 (ΦΕΚ Βϋ 116/23-1-2018, ΑΔΑ:6ΔΔΙ465ΦΥΟ-Ν7Ο) Απόφαςθ του
Υπουργοφ Υγείασ και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Υγείασ με κζμα « Κακοριςμόσ κριτθρίων
επιλογισ και διαδικαςίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων, αξιολόγθςθσ και επιλογισ για κζςεισ
κλάδου Ιατρϊν και Οδοντιάτρων ΕΣΥ», θ οποία τροποποιικθκε με τθν υπϋ αρικμ.
Γ4α/Γ.Π.οικ 13274/2018 (Βϋ 548/21-2-2018 ΑΔΑ: 6ΚΗΓ465ΦΥΟ-ΕΙΣ) όμοια.
5. Τθν υπϋ αρικμ. Γ4α/ΓΠοικ.13273/2018 απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ και του Αναπλθρωτι
Υπουργοφ Υγείασ με κζμα «Διαδικαςία προκιρυξθσ κζςεων Ιατρϊν και Οδοντιάτρων ΕΣΥ.»
(Βϋ 621/23-2-2018, ΑΔΑ:ΩΑΚΓ465ΦΥΟ-Κ5Κ).
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6. Τθν υπϋ αρικμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.20585/9-3-2018 εγκφκλιο ςχετικά με τθ διαδικαςία προκιρυξθσ
και υποβολισ υποψθφιότθτασ για τθν πλιρωςθ κζςεων ιατρϊν κλάδου Ε.Σ.Υ.
(ΑΔΑ:ΩΝ2Φ465ΦΥΟ-1ΘΗ).
7. Τθν υπϋ αρικμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.23273/19-3-2018 ςυμπλθρωματικι εγκφκλιο ςχετικά με τθ
διαδικαςία προκιρυξθσ και υποβολισ υποψθφιότθτασ για τθν πλιρωςθ κζςεων ιατρϊν
κλάδου Ε.Σ.Υ. (ΑΔΑ:94ΑΟ465ΦΥΟ-Θ3Χ).
8. Τθν υπϋ αρικμ. Γ2α/Γ.Π./21989/16-3-2018 απόφαςθ ζγκριςθσ για προκιρυξθ κζςεων
ειδικευμζνων ιατρϊν του κλάδου ΕΣΥ.
9. Τον Ενοποιθμζνο Οργανιςμό του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ ΦΕΚ (3486/τ.Βϋ/31-122012) από τθν ενοποίθςθ των οργανιςμϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Άργουσ ΦΕΚ
(3284/τ.Βϋ/10-12-2012) και του Γενικοφ Νοςοκομείου Ναυπλίου ΦΕΚ (1158/τ.Βϋ/10-042012) όπωσ ιςχφει.
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Τθν προκιρυξθ για τθν πλιρωςθ τθσ παρακάτω επί κθτεία κζςθσ ειδικευμζνου Ιατροφ του κλάδου
ΕΣΥ, για το Γ.Ν.Αργολίδασ-Ν.Μ.Άργουσ
Μία (1) κζςθ Επιμελθτι Βϋ ΑΚΣΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ
Για τθν παραπάνω κζςθ γίνονται δεκτοί ωσ υποψιφιοι όςοι ζχουν:
α. Ελλθνικι Ικαγζνεια, πλθν όςων προζρχονται από Κράτθ Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
β. Άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ.
γ. Τίτλο αντίςτοιχθσ με τθ κζςθ ιατρικισ ειδικότθτασ.
δ. Χρόνο άςκθςθσ ςτθν ειδικότθτα: για το βακμό του Επιμελθτι Βϋ θ κατοχι του τίτλου
ειδικότθτασ.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1. Αίτθςθ − διλωςθ θ οποία υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
esydoctors.moh.gov.gr .
2. Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ-διλωςθσ υποψθφιότθτασ που ζχει υποβλθκεί θλεκτρονικά,
υπογεγραμμζνο από τον υποψιφιο.
3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωςθ πτυχίου πανεπιςτθμίου τθσ αλλοδαπισ απαιτείται
επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του πτυχίου, επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο επίςθμθσ
μετάφραςθσ και φωτοαντίγραφο τθσ απόφαςθσ ιςοτιμίασ του ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.
4. Φωτοαντίγραφο απόφαςθσ άδειασ άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ.
5. Φωτοαντίγραφο απόφαςθσ χοριγθςθσ τίτλου ειδικότθτασ.
6. Βεβαίωςθ του οικείου Ιατρικοφ Συλλόγου ςτθν οποία να βεβαιϊνεται ο ςυνολικόσ χρόνοσ
άςκθςθσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ, θ αςκοφμενθ ειδικότθτα και ο ςυνολικόσ χρόνοσ
άςκθςισ τθσ.
7. Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ ι φωτοαντίγραφο του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι
φωτοαντίγραφο διαβατθρίου. Όταν πρόκειται για πολίτθ κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ απαιτείται και επίςθμθ μετάφραςθ των δικαιολογθτικϊν αυτϊν.
8. Βεβαίωςθ εκπλιρωςθσ υπθρεςίασ υπαίκρου ι βεβαίωςθ νόμιμθσ απαλλαγισ, όπου είναι
απαραίτθτθ, θ οποία εκδίδεται από το τμιμα ιατρϊν υπθρεςίασ υπαίκρου τθσ Διεφκυνςθσ
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Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Νομικϊν Προςϊπων του Υπουργείου Υγείασ.
9. Υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου για διοριςμό ιατροφ, ςτθν οποία να αναφζρονται τα
εξισ:
(α) ότι δεν ζχει αρνθκεί διοριςμό ςε κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε.Σ.Υ. ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ, ότι
ζχουν ςυμπλθρωκεί πζντε (5) χρόνια από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ ανάλθψθσ
υπθρεςίασ,
(β) ότι δεν ζχει παραιτθκεί από κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε.Σ.Υ. πριν από τθ ςυμπλιρωςθ δυο (2)
χρόνων από το διοριςμό του ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί πζντε (5)
χρόνια από τθν θμερομθνία παραίτθςισ του,
(γ) ότι ζχει ςυμπλθρϊςει δυο (2) χρόνια ςυνεχοφσ υπθρεςίασ ςε ομοιόβακμθ με τθν κρινόμενθ
κζςθ εάν είναι ιδθ ιατρόσ του Ε.Σ.Υ.
(δ) υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου για τθν κζςθ Επιμελθτι Βϋ που κα προκθρυχκεί μζχρι 3112-2018, ςτθν οποία να αναφζρεται ότι δεν υπθρετεί ςτο Ε.Σ.Υ. ι ότι ζχει υποβάλλει
παραίτθςθ από τθ κζςθ ιατροφ κλάδου Ε.Σ.Υ. ςτθν οποία υπθρετεί. Θ παραίτθςθ κα πρζπει
να ζχει υποβλθκεί ςτον φορζα που υπθρετεί ο υποψιφιοσ, μζχρι τθ λιξθ προκεςμίασ
υποβολισ δικαιολογθτικϊν τθσ εκάςτοτε προκιρυξθσ.
10. Βιογραφικό ςθμείωμα ,για τθν απόδειξθ των ουςιαςτικϊν προςόντων που αναφζρονται ςε
αυτό, απαιτείται θ υποβολι επίςθμων πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων.
11. Οι επιςτθμονικζσ εργαςίεσ αναφζρονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα του υποψθφίου
περιλθπτικά. Ανάτυπα δθμοςιευμζνων επιςτθμονικϊν εργαςιϊν και επιςτθμονικά
περιοδικά ςτα οποία ζχουν δθμοςιευκεί τζτοιεσ εργαςίεσ, υποβάλλονται κατά τθν κρίςθ του
υποψθφίου. Επιςτθμονικζσ εργαςίεσ γραμμζνεσ ςε ξζνθ γλϊςςα πρζπει να υποβάλλονται
και μεταφραςμζνεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
12. Οι πολίτεσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ πρζπει να υποβάλλουν πιςτοποιθτικό
ελλθνομάκειασ επιπζδου Β2 από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Υπουργείου Παιδείασ,
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, ι από το Διδαςκαλείο Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Ενικοφ και
Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ι από το ςχολείο Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του
Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ. Δεκτζσ γίνονται επίςθσ βεβαιϊςεισ ελλθνικισ
γλϊςςασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί μετά από εξετάςεισ ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ
του Κεντρικοφ Συμβουλίου Υγείασ (ΚΕ.Σ.Υ.). Για τουσ γιατροφσ που είναι απόφοιτοι
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα, ι απόφοιτοι Ελλθνικοφ Πανεπιςτθμίου, ι
διακζτουν απόφαςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ του πτυχίου τουσ από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ)
μετά από εξετάςεισ, ι ζχουν αποκτιςει τίτλο ειδικότθτασ ςτθν Ελλάδα, δεν απαιτείται
βεβαίωςθ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ.
13. Οι υποψιφιοι για κζςεισ οι οποίεσ προκθρφςςονται με ειδικζσ προχποκζςεισ πρζπει να
υποβάλλουν τα πιςτοποιθτικά ι τισ βεβαιϊςεισ τα οποία αναφζρονται ρθτά ςτθν
προκιρυξθ, άλλωσ θ υποψθφιότθτα κρίνεται μθ αποδεκτι. Όλα τα ξενόγλωςςα πτυχία και
πιςτοποιθτικά κα πρζπει απαραιτιτωσ να ζχουν μεταφραςτεί επίςθμα ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα από τισ αρμόδιεσ προσ τοφτο αρχζσ τθσ θμεδαπισ. Στα απλά φωτοαντίγραφα των
ξενόγλωςςων πτυχίων και πιςτοποιθτικϊν κα πρζπει να φαίνεται και θ ςφραγίδα τθσ Χάγθσ
(APOSTILLE) που ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο πτυχίο ι πιςτοποιθτικό. Σε κάκε περίπτωςθ και
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ υπ’ αρικμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΘ0Χ6ΥΗ) και ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ: ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9) εγκυκλίουσ του Υπουργείου
Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι
φωτοαντίγραφα ξενόγλωςςων πτυχίων και πιςτοποιθτικϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα
ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο.
Διαδικαςία Τποβολισ Τποψθφιοτιτων:
 Θ Αίτθςθ- Διλωςθ υποψθφιότθτασ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
esydoctors.moh.gov.gr, με τθν χριςθ των κωδικϊν ειςαγωγισ ςτο TAXISNET.Στθν ανωτζρω
θλεκτρονικι διεφκυνςθ οι ενδιαφερόμενοι κα μποροφν να αναηθτοφν οδθγίεσ για τθ
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ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ.
Η προκεςμία υποβολισ αιτιςεων αρχίηει ςτισ 10/4/2018 ϊρα 12μ.μ. και λιγει ςτισ
27/4/2018 ϊρα 23:59.
Τα πεδία του θλεκτρονικοφ ζντυπου βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ αφοροφν ςτα ςτοιχεία
ταυτότθτασ του υποψθφίου, ςτα τυπικά προςόντα που τεκμθριϊνουν ςφμφωνα με τθν
προκιρυξθ το παραδεκτό τθσ υποψθφιότθτάσ του και ςτα ουςιαςτικά προςόντα του. Θ
αίτθςθ –διλωςθ επζχει και κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του ν.1599/1986(Α’75)
ωσ προσ τθν ακρίβεια των δθλοφμενων ς’ αυτιν ςτοιχείων του υποψθφίου.
Μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία υποβολισ αιτιςεων, κατατίκενται ςε ζντυπθ μορφι τα
δικαιολογθτικά και εκτυπωμζνο και υπογεγραμμζνο αντίγραφο τθσ υποβλθκείςασ
θλεκτρονικά αίτθςθσ από τον υποψιφιο, αυτοπροςϊπωσ ι με εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν
πρόςωπο , ι αποςτζλλονται από αυτόν ταχυδρομικά είτε με ςυςτθμζνθ επιςτολι είτε με
εταιρεία ταχυμεταφοράσ , ςτθ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ οικείασ Υ.ΠΕ., ςε
κλειςτό φάκελο ςτον οποίο κα αναγράφεται θ κζςθ για τθν οποία υποβάλλει
υποψθφιότθτα. Ο υποψιφιοσ που υποβάλλει υποψθφιότθτα ςε διαφορετικό Συμβοφλιο ,
κατακζτει ιςάρικμουσ με τισ κζςεισ που διεκδικεί φακζλουσ δικαιολογθτικϊν με
εκτυπωμζνο και υπογεγραμμζνο αντίγραφο τθσ υποβλθκείςασ θλεκτρονικά αίτθςθσ ςε
κάκε φάκελο. Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ των εγγράφων, για το
εμπρόκεςμο τθσ κατάκεςθσ λαμβάνεται υπόψθ θ θμερομθνία παράδοςισ τουσ για
αποςτολι και όχι θ θμερομθνία παραλαβισ από τθν παραπάνω αρμόδια υπθρεςία.
Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου για κάκε υποψθφιότθτα τίκεται από τθν Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ τθσ οικείασ Υ.ΠΕ, επί του κλειςτοφ φακζλου.
Για τθν απόςυρςθ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ απαιτείται θ υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ
ςτθ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ οικείασ Υ.ΠΕ.
Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων θ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ τθσ οικείασ Υ.ΠΕ. ενθμερϊνεται θλεκτρονικά για τισ υποψθφιότθτεσ που
κατατζκθκαν. Οι παραπάνω κλειςτοί φάκελοι διαβιβάηονται από τθν Διεφκυνςθ
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ οικείασ Υ.ΠΕ. ςτθν αρμόδια Γραμματεία του Συμβουλίου Κρίςθσ
και Επιλογισ.
Θ απόφαςθ προκιρυξθσ αναρτάται ςτο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.
3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ/2010), ςτον ιςτότοπο του Νοςοκομείου και κοινοποιείται ςτον
Πανελλινιο Ιατρικό Σφλλογο, ςτον Ιατρικό Σφλλογο Αργολίδασ ενϊ αποςτζλλεται και ςτθν 6θ
ΥΠΕ προκειμζνου να αναρτθκεί ςτον ιςτότοπό τθσ.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ
ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΛΩΚΟΤ

Κοινοποίθςθ:
1. Υπουργείο Υγείασ-Τμιμα ιατρϊν Ε.Σ.Υ
2. 6θ Υ.ΠΕ. Πελοποννιςου, Ιονίων Νιςων, Θπείρου
& Δυτικισ Ελλάδοσ-Τμιμα Διαχ. Ανκρ. Πόρων
3. Πανελλινιο Ιατρικό Σφλλογο
4. Ιατρικό Σφλλογο Αργολίδασ
Εςωτ.Διανομι:
- Γρ. Διοικιτριασ
- Δ/νςθ Ιατρικισ Υπθρεςίασ
- Δ/ντζσ Τομζων τθσ Ιατρικισ Υπθρεςίασ
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