INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.05.23 09:00:37
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΧΤΦ469077-Μ0Ψ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
1η Τ. Πε ΑΣΣΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ-ΠΑΣΗΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Νέα Ησλία: 22.05.2019
Αξ. Πξση.: 13965

Σαχ. Δ/νση: ΑΓ. ΟΛΓΑ 3-5
Σ.Κ. 14233, Ν. ΙΩΝΙΑ
Πληροφορίες: ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΗ Β.
Σηλέφωνο: 2132057841
Fax: 2132057822

ΘΔΜΑ: Πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξώλ θιάδνπ ΔΤ
ΑΠΟΦΑΖ-ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ
Ο Γηνηθεηήο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Νέαο Ησλίαο ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΗΟ-ΠΑΣΖΗΧΝ
έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 θαη 27 ηνπ Ν.1397/1983 (ΦΔΚ 143/η.Α΄/7-10-1983) «Δζληθφ χζηεκα
Τγείαο», φπσο ηζρχεη.
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν.2071/1992 (ΦΔΚ 123 Α΄) «Δθζπγρξνληζκφο
θαη Οξγάλσζε πζηήκαηνο Τγείαο», φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ
35 ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21 Α΄) «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 θαη 36 ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21/η.Α΄/21-2-2016) «Μέηξα γηα ηελ
επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 4.
4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν.2071/1992 «Δθζπγρξνληζκφο θαη Οξγάλσζε
πζηήκαηνο Τγείαο»
5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.2519/1997 (ΦΔΚ 165 Α΄)
6. Σν Ν. 2716/99, ην Ν. 2345/95, ην Ν. 2737/99, ην Ν. 2889/01, ην Ν. 2955/01, ην Ν. 3106/03, ην Ν.
3172/03, ην Ν. 3204/03, ην Ν. 3252/04, ην Ν. 3293/04, ην Ν. 3329/05, ην Ν. 3370/05, ην Ν. 3527/07,
ην Ν. 3580/07, ην Ν. 3754/09, ην Ν. 3918/2011, ην Ν. 4368/16
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ 22/Α΄/12-11-2012) φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ ,ζπκπιεξψζεθαλ
θαη ηζρχνπλ ζήκεξα
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4316/2014 (ΦΔΚ 270/Α΄/24-12-2014)
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4368/2016 (ΦΔΚ 21/Α/2016
10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 θαη 8 ηνπ Ν.4498/2017 (Α΄172) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4517/2018 (Α΄22)
11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ/1397/1983 (Α΄143) φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
ηεηάξηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4528/2018 (ΦΔΚ/Α΄/16-03-2018)
12. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4368/2016 (Α`21) φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 4508/2017(Α΄ 200)
13. Σελ αξηζκ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.20585/09.03.2018 εγθχθιην ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο θαη
ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ. (ΑΓΑ ΧΝ2Φ465ΦΤΟ1ΘΕ)
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14. Σελ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.23273/19.03.2018 πκπιεξσκαηηθή εγθχθιηνο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία
πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ. θαη ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ
15. Σν αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.23727/20-03-2018 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο «Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά
κε ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ. ζε λέα πξνθήξπμε»
16. Σελ ππ΄αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.4044/17.01.2018 (ΦΔΚ 116 Β΄/23.01.2018) Τπνπξγηθή Απφθαζε
«Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη
επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (ΑΓΑ 6ΓΓΗ465ΦΤΟ-Ν70) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.13274/13.02.2018 (548 Β΄/21.02.2018) φκνηα (ΑΓΑ
6ΚΕΓ465ΦΤΟ-ΔΗ) θαη κε ηελ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.45131/12-06-2018 φκνηα (Φ.Δ.Κ.2214/Β/2018.
17. Σελ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.13273/13.02.2018 (ΦΔΚ 621/ Β΄/13.02.2018) «Γηαδηθαζία πξνθήξπμεο
ζέζεσλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ».
18. Σελ αξηζκ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.48031/21-6-2018 εγθχθιην ηνπ Τπ. Τγείαο «Παξέρνληαη δηεπθξηλίζεηο
ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία, ηνλ ηξφπν πξνθήξπμεο θαη ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο
ππνςεθηφηεηαο γηα ζέζεηο εηδηθεπκέλσλ γηαηξψλ θιάδνπ ΔΤ» (ΑΓΑ:6Γ6Φ465ΦΣΟ-ΓΓ1).
19. Σελ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.31245/20-04-2018 εγθχθιην ηνπ Τπ. Τγείαο «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ
δπλαηφηεηα δηφξζσζεο ηεο αίηεζεο ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ.»
20. Σελ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ. 26684/30-03-2018 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο «Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά
κε ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ. ζε λέα πξνθήξπμε»
21. Σελ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π. νηθ.45131/12-06-2018 εγθχθιην ηνπ Τπ. Τγείαο «Σξνπνπνίεζε απφθαζεο
θαζνξηζκνχ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη
επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.»
22. Σελ αξηζκ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.60384/3-8-2018 εγθχθιην ηνπ Τπ. Τγείαο «Παξέρνληαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά
κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο γηα ζέζεηο εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ.»
(ΑΓΑ:ΧΖ3Ν465ΦΣΟ-ΗΜΦ).
23. Σνλ Οξγαληζκφ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ν. Ησλίαο «ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΗΟ» (Φ.Δ.Κ.
3485/31.12.2012, η. Β΄)
24. Σνλ Δλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ν. Ησλίαο «ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΗΟ» θαη
ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ΠΑΣΖΗΩΝ (Φ.Δ.Κ. 3515/31.12.2012, η. Β΄)
25. Σελ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π./36305/ρεη: 33374, 29312, 31649 /17.05.2019 Απφθαζε Τπνπξγνχ θαη
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Τγείαο «Έγθξηζε γηα πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ
Δ..Τ.».
26. Σν γεγνλφο φηη νη ζέζεηο πνπ πξνθεξχζζνληαη είλαη θελέο θαη δελ έρνπλ δεζκεπηεί κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν

Α Π Ο Φ Α  Η Ε ΟΤΜΔ
Σελ πξνθήξπμε γηα πιήξσζε ησλ παξαθάησ ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ Δ..Τ., επί
ζεηεία, γηα ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Νέαο Ησλίαο ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΗΟ-ΠΑΣΖΗΧΝ, σο εμήο:
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ

ΒΑΘΜΟ

ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΩΝ

ΧΣΟΡΗΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΗΑ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄

1

ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄

1

ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄

1

ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄

1

ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄

1
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ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΑ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄

1

ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΗΑ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄

1

ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΑ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄

1

ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄

1

Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΠΟΨΖΦΗΟΣΖΣΑ
Γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη φζνη έρνπλ:
α. Διιεληθή ηζαγέλεηα ή πξνέξρνληαη απφ Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
β. Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο
γ. Σίηιν αληίζηνηρεο κε ηε ζέζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο
δ. Γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ ΔΤ απαηηείηαη: α) γηα ην βαζκφ Δπηκειεηή Β΄, ε
θαηνρή ηνπ ηίηινπ εηδηθφηεηαο, β) γηα ην βαζκφ Δπηκειεηή Α΄, ε άζθεζε εηδηθφηεηαο γηα δχν (2)
ηνπιάρηζηνλ ρξφληα θαη γ) γηα ην βαζκφ Γηεπζπληή, ε άζθεζε εηδηθφηεηαο γηα ηέζζεξα (4)
ηνπιάρηζηνλ ρξφληα.
Β. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Οη ελδηαθεξφκελνη γηα θάζε ζέζε ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεζε-δήισζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
esydoctors.moh.gov.gr.
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
θσηναληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ, θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζεο θαη θσηναληίγξαθν ηεο
απφθαζεο ηζνηηκίαο ΓΟΑΣΑΠ, φπνπ απαηηείηαη.
4. Φσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ 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. Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή βεβαίσζε λφκηκεο απαιιαγήο, φπνπ είλαη
απαξαίηεηε, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην ηκήκα ηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηεο Γηεχζπλζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
9. 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 θξηλφκελε ζέζε
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εάλ είλαη ήδε ηαηξφο ηνπ Δ..Τ.,
δ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ γηα ζέζεηο Δπηκειεηψλ Α΄ θαη Δπηκειεηψλ Β΄ πνπ ζα
πξνθεξπρζνχλ κέρξη 31- 12-2019, 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 εθάζηνηε πξνθήξπμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 49 ηνπ λ.4508/2017. Απφ ηελ αλσηέξσ δηάηαμε εμαηξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4486/2018 (115Α ΄), νη ηαηξνί πνπ ζα δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο ζε βαζκφ Γηεπζπληή.
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ηαηξνί κε βαζκό Γηεπζπληή δελ κπνξνύλ λα δηεθδηθήζνπλ άιιε ζέζε
Γηεπζπληή αλ δελ έρεη παξέιζεη εμαεηία από ηελ ιήςε ηνπ βαζκνύ (άξζξνπ 4 ηνπ λ.
3754/2009).
10. Γηα ηελ απφδεημε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα,
απαηηείηαη ε ππνβνιή επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ.
11. Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ
πεξηιεπηηθά. Αλάηππα δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ζηα
νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί ηέηνηεο εξγαζίεο, ππνβάιινληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ.
12. 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.
13. 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 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.
Γ. ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΩΝ ΑΗΣΖΔΩΝ
Ζ αίηεζε-δήισζε ππνςεθηόηεηαο, ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
esydoctors.moh.gov.gr κε ηε ρξήζε ησλ θσδηθώλ εηζαγσγήο ζην TAXISNET.
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε esydoctors.moh.gov.gr αξρίδεη
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ζηηο 11/06/2019 ώξα 12:00 θαη ιήγεη ζηηο 01/07/2019 ώξα 12:00.
• Κάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηα ζε κία (1) έσο θαη πέληε (5) ζέζεηο
εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ., πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί απφ κία Γ.Τ.ΠΔ., κε ηηο
πξνθεξπρζείζεο ζέζεηο ηεο 1εο θαη 2εο Γ.Τ.ΠΔ., θαζψο θαη ηεο 3εο θαη 4εο Γ.Τ.ΠΔ. λα ζεσξνχληαη,
αληηζηνίρσο, σο ζέζεηο κηαο (1) Γ.Τ.ΠΔ.
• ηελ αίηεζε ηνπ ν ππνςήθηνο δειψλεη ππνρξεσηηθά ηε ζεηξά πξνηίκεζεο ηνπ γηα θάζε ζέζε.
• ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε νη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ νδεγίεο γηα ηε
ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο.
• Σα πεδία ηνπ ειεθηξνληθνχ εληχπνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο αθνξνχλ ζηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο
ηνπ ππνςεθίνπ, ζηα ηππηθά πξνζφληα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ην παξαδεθηφ
ηεο ππνςεθηφηεηαο ηνπ θαη ζηα νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ ζπκπιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο
πίλαθεο 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ παξαξηήκαηνο.
• Ζ ππνβνιή πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο αηηήζεσλ-δειψζεσλ γηα ηελ ίδηα ζέζε έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ
απηνδίθαην απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.
• Ζ αίηεζε-δήισζε επέρεη θαη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α’/75) σο
πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ δεινχκελσλ ζ' απηήλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνςεθίνπ.
• Μέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηόηεηαο, ν/ε
ππνςήθηνο πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηε Γηεύζπλζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο 1εο Γ.Τ.ΠΔ
Αηηηθήο (Εαράξσθ 3, Σ.Κ. 115 21, Αζήλα), απηνπξνζώπσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν από απηόλ
πξόζσπν 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.
• Γηα ηελ απφζπξζε ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο απαηηείηαη ε ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο ζηε
Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο 1εο Γ.Τ.Πε.
Αηηήζεηο-δειψζεηο πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηα απαξαίηεηα ηππηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο φπσο απηά αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 2 ηεο
ππ’ αξηζκ.Γ4α/ΓΠνηθ.13273/2018 (Β΄621/23-2-2018, ΑΓΑ:ΧΑΚΓ465ΦΤΟ-Κ5Κ) απφθαζεο θαζψο
θαη Αηηήζεηο –δειψζεηο αλππφγξαθεο, θξίλνληαη σο κε παξαδεθηέο.
Δπίζεο, δελ γίλνληαη δεθηά δηθαηνινγεηηθά ρσξίο ηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαζψο θαη
δηθαηνινγεηηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα.
πκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη εκπξόζεζκα γίλνληαη δεθηά.
Δπηζεκαίλνπκε φηη ηπρφλ ρεηξφγξαθεο δηνξζψζεηο πνπ δελ έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηνλ ππνςήθην θαη
δελ ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ζρεηηθή κε ηελ δηφξζσζε ζχκθσλα κε ην ππ΄αξηζκ.
Γ4α/Γ.Π.νηθ.31245/20.4.2018 έγγξαθν, δελ ιακβάλνληαη ππφςε.
Γ. Ζ Απφθαζε – Πξνθήξπμε αλαξηάηαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010
(ΦΔΚ 112 Α΄) θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Παλειιήλην Ηαηξηθφ χιινγν θαη ζηνπο θαηά ηφπνπο
Ηαηξηθνχο πιιφγνπο (Ηαηξηθφ χιινγν Αζελψλ), ελψ απνζηέιιεηαη θαη ζηε 1ε Γ.Τ.ΠΔ. Αηηηθήο
πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο.
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Δ. Ζ απφθαζε πξνθήξπμεο απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε dpnp_a@moh.gov.gr ην
αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ 23.05.2019.
Δπίζεο νιφθιεξε ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΚΛΑΓΟΤ ΗΑΣΡΧΝ ΔΤ αλαξηάηαη θαη ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ http://www.konstantopouleio.gr.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ
ΜΗΥΑΖΛ ΚΟΤΡΣΖ

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:
1. Τπνπξγείν Τγείαο
Γ/λζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ Ν.Π.
Σκήκα Ηαηξψλ Δ..Τ.
2. 1ε Τ.ΠΔ. Αηηηθήο
Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ
3. Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο
Πινπηάξρνπ 3
Σ.Κ. 10675, Αζήλα
4. Ηαηξηθφο χιινγνο Αζελψλ
εβαζηνππφιεσο 113
Σ.Κ. 11526, Αζήλα

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ:
1. Γξαθείν Γηνίθεζεο
2. Γηεπζχληξηα Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο
3. Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην
4. Γηεπζπληέο Σνκέσλ Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο (Υεηξνπξγηθφο, Παζνινγηθφο)
5. Σκ. Γηαρ. Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ

