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ΘΔΜΑ: ΑΠΟΦΑΗ –ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΔΗ ΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΟΤ ΙΑΣΡΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

Δ..Τ. 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1397/1983 «ΔΔθθννιικκόό  ύύζζηηηημμαα  ΤΤγγεείίααρρ» (ΦΔΘ 

143/η.Α/07.10.1983). 

2. Σηο δηαηάμεηο  ηνπ Λ. 2071/1992 «ΔΔκκζζςςγγσσπποοννιιζζμμόόρρ  κκααιι  ΟΟππγγάάννυυζζηη  ηηοοςς  ςςζζηηήή--

μμααηηοορρ  ΤΤγγεείίααρρ» (ΦΔΘ 123/η.Α/15.07.1992). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 2194/1994 «ΑΑπποοκκααηηάάζζηηααζζηη  ηηοοςς  ΔΔθθννιικκοούύ  

ςςζζηηήήμμααηηοορρ  ΤΤγγεείίααρρ  κκααιι  άάλλλλεερρ  δδιιααηηάάξξεειιρρ» (ΦΔΘ 34/η.Α/16.03.1994). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 2345/1995 «ΟΟππγγααννυυμμέέννεερρ  ςςππηηππεεζζίίεερρ  ππαα--

πποοσσήήρρ  πππποοζζηηααζζίίααρρ  ααππόό  θθοοππεείίρρ  κκοοιιννυυννιικκήήρρ  ππππόόννοοιιααρρ  κκααιι  άάλλλλεερρ  δδιιααηηάάξξεειιρρ» (ΦΔΘ 

213/η.Α/12.10.1995). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2519/1997 «ΑΑννάάππηηςςξξηη  κκααιι  εεκκζζςςγγσσπποοννιιζζμμόόρρ  ηηοοςς  ΔΔθθννιικκοούύ  

ςςζζηηήήμμααηηοορρ  ΤΤγγεείίααρρ,,  οοππγγάάννυυζζηη  ηηυυνν  ςςγγεειιοοννοομμιικκώώνν  ςςππηηππεεζζιιώώνν,,  ππςςθθμμίίζζεειιρρ  γγιιαα  ηηοο  

θθάάππμμαακκοο  κκααιι  άάλλλλεερρ  δδιιααηηάάξξεειιρρ» (ΦΔΘ 165/η.Α/21.08.1997). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2. ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Λ.1759/1988 (ΦΔΘ 50/88/η.Α.) 

φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ Λ.2072/1992 (ΦΔΘ 125/92/η.Α.) 

«Ρύθμιζη επαγγέλμαηορ ειδικού ηεσνικού πποθεηικών και οπθπυηικών καηα-

ζκεςών και λοιπών ειδών αποκαηάζηαζηρ και άλλερ διαηάξειρ». 

7. Σελ αξηζκ. ΓΤ13α/39832/1997/04.12.1997 (ΦΔΘ 1088/η.Β/09.12.1997) «ΙΙεε--

ππάάππσσηηζζηη  κκππιιηηηηππίίυυνν  κκππίίζζηηρρ  κκααιι  ζζςςγγκκππιιηηιικκήήρρ  ααξξιιοολλόόγγηηζζηηρρ  ςςπποοττηηθθίίυυνν  γγιιαα  θθέέζζεειιρρ  

ηηοοςς  κκλλάάδδοοςς  γγιιααηηππώώνν  ΔΔΤΤ». 

8. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 21 ηος Ν. 2737/1999 «ΜΜεεηηααμμοοζζσσεεύύζζεειιρρ  ααννθθππυυππίίννυυνν  

ιιζζηηώώνν  κκααιι  άάλλλλεερρ  δδιιααηηάάξξεειιρρ» (ΦΔΚ 174/η.Α/27.08.1999). 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2889/2001 «ΒΒεελληηίίυυζζηη  κκααιι  εεκκζζςςγγσσπποοννιιζζμμόόρρ  ηηοοςς  ΔΔθθννιικκοούύ  

ςςζζηηήήμμααηηοορρ  ΤΤγγεείίααρρ  κκααιι  άάλλλλεερρ  δδιιααηηάάξξεειιρρ» (ΦΔΚ 37/η.Α/02.03.2001). 

10.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2955/2001 «ΠΠπποομμήήθθεειιεερρ  ΝΝοοζζοοκκοομμεείίυυνν  κκααιι  λλοοιιππώώνν  μμοοννάά--

δδυυνν  ςςγγεείίααρρ  ηηυυνν  ΠΠεε....ΤΤ..  κκααιι  άάλλλλεερρ  δδιιααηηάάξξεειιρρ»»  (ΦΔΚ 256/η.Α/02.11.2001). 
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11.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Λ. 3106/2003 «ΑΑννααδδιιοοππγγάάννυυζζηη  ηηοοςς  ΔΔθθννιικκοούύ  

ςςζζηηήήμμααηηοορρ  ΚΚοοιιννυυννιικκήήρρ  ΦΦπποοννηηίίδδααρρ  κκααιι  άάλλλλεερρ  δδιιααηηάάξξεειιρρ» (ΦΔΚ 

30/η.Α/10.02.2003). 

12.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3172/2003 «ΟΟππγγάάννυυζζηη  κκααιι  εεκκζζςςγγσσπποοννιιζζμμόόρρ  ηηυυνν  ΤΤππηηππεε--

ζζιιώώνν  ΓΓηημμόόζζιιααρρ  ΤΤγγεείίααρρ  κκααιι  άάλλλλεερρ  δδιιααηηάάξξεειιρρ» (ΦΔΘ 197/η.Α/06.08.2003). 

13.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3204/2003 «ΣΣπποοπποοπποοίίηηζζηη  κκααιι  ζζςςμμππλλήήππυυζζηη  ηηηηρρ  ννοομμοοθθεεζζίί--

ααρρ  γγιιαα  ηηοο  ΔΔθθννιικκόό  ύύζζηηηημμαα  ΤΤγγεείίααρρ  κκααιι  ππςςθθμμίίζζεειιρρ  άάλλλλυυνν  θθεεμμάάηηυυνν  ααππμμοοδδιιόόηηηηηηααρρ  

ηηοοςς  ΤΤπποοςςππγγεείίοοςς  ΤΤγγεείίααρρ  κκααιι  ΠΠππόόννοοιιααρρ» (ΦΔΚ 296/η.Α/23.12.2003). 

14.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3205/2003 «ΜΜιιζζθθοολλοογγιικκέέρρ  ππςςθθμμίίζζεειιρρ  λλεειιηηοοςςππγγώώνν  κκααιι  ςς--

ππααλλλλήήλλυυνν  ηηοοςς  ΓΓηημμοοζζίίοοςς  ……  κκααιι  ΛΛιιμμεεννιικκοούύ  ώώμμααηηοορρ  κκααιι  άάλλλλεερρ  ζζςςννααθθεείίρρ  δδιιααηηάά--

ξξεειιρρ» (ΦΔΘ 297/η.Α/23.12.2003). 

15.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Λ. 3252/2004 «ύύζζηηααζζηη  ΈΈννυυζζηηρρ  ΝΝοοζζηηλλεεςς--

ηηώώνν--ηηππιιώώνν  ΔΔλλλλάάδδοορρ  κκααιι  άάλλλλεερρ  δδιιααηηάάξξεειιρρ» (ΦΔΚ 132/η.Α/16.07.2004). 

16.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3293/2004 «ΠΠοολλςςκκλλιιννιικκήή  ΟΟλλςςμμππιιαακκοούύ  

σσυυππιιοούύ,,  ςςννήήγγοοπποορρ  ΤΤγγεείίααρρ  κκααιι  ΚΚοοιιννυυννιικκήήρρ  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηρρ  κκααιι  λλοοιιππέέρρ  δδιιααηηάάξξεειιρρ» 

(ΦΔΚ 231/η.Α/26.11.2004). 

17.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3329/2005 ««ΔΔθθννιικκόό  ύύζζηηηημμαα  ΤΤγγεείίααρρ  κκααιι  ΚΚοοιιννυυννιικκήήρρ  ΑΑλλλληη--

λλεεγγγγύύηηρρ  κκααιι  λλοοιιππέέρρ  δδιιααηηάάξξεειιρρ»» (ΦΔΘ 81/η.Α/04.04.2005), φπσο απηέο ηξνπν-

πνηήζεθαλ, ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. 

18.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3370/2005 «ΟΟππγγάάννυυζζηη  κκααιι  λλεειιηηοοςςππγγίίαα  ηηυυνν  ςςππηηππεεζζιιώώνν  

δδηημμόόζζιιααρρ  ςςγγεείίααρρ  κκααιι  λλοοιιππέέρρ  δδιιααηηάάξξεειιρρ» (ΦΔΚ 176/η.Α/11.07.2005). 

19.Σηο δηαηάμεηο ηνπ θεθ. Β΄, ηνπ άξζξνπ 3, παξ. 10 ηνπ Λ. 3527/2007 «ΚΚύύππυυζζηη  

ζζςςμμββάάζζεευυνν  ςςππέέππ  ννοομμιικκώώνν  πππποοζζώώππυυνν  εεπποοππηηεεςςόόμμεεννυυνν  ααππόό  ηηοο  ΤΤπποοςςππγγεείίοο  ΤΤγγεείί--

ααρρ  κκααιι  ΚΚοοιιννυυννιικκήήρρ  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηρρ  κκααιι  λλοοιιππέέρρ  δδιιααηηάάξξεειιρρ» (ΦΔΘ 

25/η.Α/09.02.2007). 

20.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3580/2007 «ΠΠπποομμήήθθεειιεερρ  θθοοππέέυυνν  εεπποοππηηεεςςοομμέέννυυνν  ααππόό  ηηοο  

ΤΤπποοςςππγγεείίοο  ΤΤγγεείίααρρ  κκααιι  ΚΚοοιιννυυννιικκήήρρ  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηρρ  κκααιι  άάλλλλεερρ  δδιιααηηάάξξεειιρρ» (ΦΔΘ 

134/η.Α/18.06.2007). 

21.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3731/2008 «ΑΑννααδδιιοοππγγάάννυυζζηη  ηηηηρρ  δδηημμοοηηιικκήήρρ  ααζζηηςςννοομμίίααρρ  

κκααιι  ππςςθθμμίίζζεειιρρ  λλοοιιππώώνν  θθεεμμάάηηυυνν  ααππμμοοδδιιόόηηηηηηααρρ  ΤΤπποοςςππγγεείίοοςς  ΔΔζζυυηηεεππιικκώώνν» (ΦΔΘ 

263/η.Α/23.12.2008). 

22.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 3754/2009 «ΡΡύύθθμμιιζζηη  υυππώώνν  ααππααζζσσόόλληηζζηηρρ  

ηηυυνν  ννοοζζοοκκοομμεειιαακκώώνν  ιιααηηππώώνν  ΔΔΤΤ,,  ζζύύμμθθυυνναα  μμεε  ηηοο  ππ..δδ..  7766//22000055  κκααιι  άάλλλλεερρ  δδιιαα--

ηηάάξξεειιρρ» (ΦΔΘ 43/η.Α/11.03.2009), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. 

23.Tελ ππ’ αξηζκ. πξση. Τ10α/Γ.Π.νηθ. 55177/27.04.2009 εγθχθιην γηα ηελ Δ-

θαξκνγή ηνπ Λφκνπ 3754/2009 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιε-

ιεγγχεο. 

24.Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. Τ10α/Γ.Π.87169/29.06.2009 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
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25.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3868/2010 «ΑΑννααββάάθθμμιιζζηη  ηηοοςς  ΔΔθθννιικκοούύ  ςςζζηηήήμμααηηοορρ  ΤΤγγεείίααρρ  

κκααιι  λλοοιιππέέρρ  δδιιααηηάάξξεειιρρ  ααππμμοοδδιιόόηηηηηηααρρ  ηηοοςς  ΤΤπποοςςππγγεείίοοςς  ΤΤγγεείίααρρ  κκααιι  ΚΚοοιιννυυννιικκήήρρ  ΑΑλλ--

λληηλλεεγγγγύύηηρρ» (ΦΔΘ 129/η.Α/03.08.2010). 

26.Tηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 31/η.Α/2.3.2011. 

27.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3986/2011 «ΔΔππεείίγγοοννηηαα  ΜΜέέηηππαα  ΔΔθθααππμμοογγήήρρ  ΜΜεεζζοοππππόόθθεε--

ζζμμοοςς  ΠΠλλααιιζζίίοοςς  ΓΓηημμοοζζιιοοννοομμιικκήήρρ  ηηππααηηηηγγιικκήήρρ  22001122--22001155» (ΦΔΘ 

152/η.Α/01.07.2011). 

28. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4025/2011 «Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ Θνηλσληθήο Αιιε-

ιεγγχεο, Θέληξν Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε ΔΤ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΘ 228/η. Α/2.11.2011). 

29.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4052/2012 «ΡΤΘΚΗΖ ΘΔΚΑΣΩΛ ΣΟΤ ΔΘΛΗΘΟΤ ΤΣΖ-

ΚΑΣΟ ΤΓΔΗΑ ΘΑΗ ΔΠΟΠΣΔΤΟΚΔΛΩΛ ΦΟΡΔΩΛ» (ΦΔΘ41/η.Α /1.3.2012). 

30.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4093/2012 «ΈΈγγκκππιιζζηη  ΜΜεεζζοοππππόόθθεεζζμμοοςς  ΠΠλλααιιζζίίοοςς  ……  ηηππαα--

ηηηηγγιικκήήρρ  22001133--22001166» (ΦΔΘ 222/η.Α/12.11.2012), φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ 

θαη ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα.  

31.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4316/2014 «ΊΊδδππςςζζηη  ππααππααηηηηππηηηηηηππίίοοςς  άάννοοιιααρρ  ……  ααππμμοοδδιιόό--

ηηηηηηααρρ  ΤΤπποοςςππγγεείίοοςς  ΤΤγγεείίααρρ  κκααιι  άάλλλλεερρ  δδιιααηηάάξξεειιρρ» (ΦΔΘ 270/η.Α/24.12.2014). 

32.Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35, 36 θαη 37 ηνπ Λ. 4368/2016 «ΜΜέέηηππαα  γγιιαα  ηηηηνν  εε--

ππιιηηάάσσςςννζζηη  ηηοοςς  κκςςββεεππννηηηηιικκοούύ  έέππγγοοςς  κκααιι  άάλλλλεερρ  δδιιααηηάάξξεειιρρ» (ΦΔΘ 

21/η.Α/21.02.2016). 

33.Σελ ππ΄αξηζκ. πξση. Α2α/Γ.Π. νηθ. 22211/22.03.2016 Τπνπξγηθή Απφθαζε 

«Γιαδικαζία και ηπόπορ πποκήπςξηρ θέζευν ιαηπών Δ..Τ. και πποθεζμία και 

ηπόπορ ςποβολήρ δικαιολογηηικών» (ΦΔΘ 794/B΄/23.03.2016). 

34.Σελ ππ΄αξηζκ. πξση. Α2α/Γ.Π. νηθ. 27953/12.04.2016 (Οξζή επαλάιεςε) 

εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.  

35.Σν ππ΄αξηζκ. πξση. Α2α/Γ.Π. νηθ. 37742/26.5.2016 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο κε ζέκα «Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ςποβολή ξενόγλυζζυν δικαιολογη-

ηικών για θέζειρ ιαηπών κλάδος Δ..Τ.». 

36. Σν ππ΄αξηζκ. πξση. Α2α/Γ.Π.νηθ.44231/15.6.2016 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο κε ζέκα «Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με βεβαίυζη εκπλήπυζηρ ςπηπεζίαρ 

ςπαίθπος ή νόμιμηρ απαλλαγήρ». 

37.Σν ππ΄αξηζκ. πξση. Α2α/Γ.Π.νηθ.51124/7.7.2016 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο κε ζέκα «ςμπληπυμαηικέρ διεςκπινίζειρ ζσεηικά με βεβαίυζη εκπλή-

πυζηρ ςπηπεζίαρ ςπαίθπος ή νόμιμηρ απαλλαγήρ». 

38.Σελ ππ΄αξηζκ. πξση. Α2α/Γ.Π.νηθ.51916/11.7.2016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο κε ζέκα: «Σπόπορ λειηοςπγίαρ και διαδικαζία λήτηρ αποθάζευρ ςμ-

βοςλίυν Πποζλήτευν-Κπίζευν ιαηπών κλάδος Δ..Τ.». 
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39.Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. Α2α/Γ.Π./49961/11.7.2016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο κε ζέκα «Έγκπιζη για πποκήπςξη θέζευν ειδικεςμένυν ιαηπών ηος 

κλάδος Δ..Τ.».  

40.Σελ ππ΄αξ. Τ4α/νηθ.6321/17.1.2013 Θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΘ 

174/31.1.2013 Α΄) , «Οπγανιζμόρ ηος Πανεπιζηημιακού Γενικού Νοζοκομείος 

Θεζζαλονίκηρ «ΑΥΔΠΑ». 

41. Σελ αξηζκ. Α2β/Γ.Π.νηθ.46655/21.6.2016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΘ 335/29.6.2016 η. Τ.Ο.Γ.Γ. ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

δηνξίζηεθε θνηλφο Γηνηθεηήο ησλ δηαζπλδεφκελσλ Λνζνθνκείσλ Παλεπηζηεκη-

αθφ Γεληθφ Λνζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΑΥΔΠΑ –Δηδηθψλ Παζήζεσλ Θεζζαινλί-

θεο, ν θ. Αλαζηάζηνο παλφο, ν νπνίνο νξθίζηεθε θαη αλέιαβε ππεξεζία ζηηο 

30.6.2016. 

Α π ο θ α ζ ί δ ο σ κ ε 

  Σελ πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε ηεο παξαθάησ ζέζεο επί ζεηεία ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ  

Δ..Τ.   γηα ην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Λνζνθνκείν Θεζζαινλίθεο  ΑΥΔΠΑ, σο αθνινχ-

ζσο: 

 

• Μία (1) ζέζε εηδηθεσκέλοσ ηαηρού, εηδηθόηεηας Υεηροσργηθής ζηολ εηζα-

γωγηθό βαζκό ηοσ Δπηκειεηή Β΄. 

 

A. Γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε γίλνληαη δεθηνί, σο ππνςήθηνη, φζνη έρνπλ: 

    α. Διιεληθή Ηζαγέλεηα, πιελ φζσλ πξνέξρνληαη απφ Θξάηε Κέιε ηεο Δ.Δ.  

    β. Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. 

    γ. Σίηιν αληίζηνηρεο κε ηε ζέζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο. 

    δ. Ζιηθία πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 50ν έηνο γηα ηνπο Δπηκειεηέο Β΄. Ωο  εκεξν-

κελία ζπκπιήξσζεο ηνπ  νξίνπ ειηθίαο ινγίδεηαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εληφο 

ηνπ νπνίνπ ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη ην απαηηνχκελν φξην ειηθίαο. 

   

Β.  Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, εηο ηξηπινχλ: 

1. Αίηεζε - Γήισζε ζε εηδηθφ έληππν ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηφην-

πν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (www.moh.gov.gr), ζηνλ ηζηφηνπν ησλ Γ.Τ.Πε. θαη 

ησλ Λνζνθνκείσλ ή ρνξεγείηαη απφ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακη-

θνχ ηνπ  Π.Γ.Λ.Θ. ΑΥΔΠΑ, ζην νπνίν ππνβάιινληαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπ-

γθεθξηκέλε ζέζε.  Ζ 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 

http://www.moh.gov.gr/
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πεξίπησζε πηπρίσλ απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απαηηείηαη θσηνα-

ληίγξαθν ηνπ μελφγισζζνπ πηπρίνπ, θσηναληίγξαθν  επίζεκεο κεηάθξαζεο θαη 

θσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηζνηηκίαο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ. 

3. Φσηναληίγξαθν Απφθαζεο άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ επαγγέι-

καηνο. 

4. Φσηναληίγξαθν Απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο. 

5. 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 

6. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ή θσηναληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηε-

ηαο ή θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα πνιίηε θξάηνπο κέινπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

7. Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή Βεβαίσζε λφκηκεο απαιιαγήο, 

φπνπ είλαη απαξαίηεηε (ε ππνβαιιφκελε βεβαίσζε εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο). 

8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα δηνξηζκφ γηαηξνχ, ζηελ νπνία λα α-

λαθέξνληαη:   

α) Όηη δελ έρεη αξλεζεί δηνξηζκφ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ Δ..Τ. ή ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε, φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ πα-

ξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο αλάιεςεο ππεξεζίαο. 

β) Όηη δελ έρεη παξαηηεζεί απφ ζέζε θιάδνπ γηαηξψλ Δ..Τ. πξηλ απφ ηελ ζπ-

κπιήξσζε  δχν (2) ρξφλσλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη 

έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαίηεζήο ηνπ. 

γ) Όηη έρεη ζπκπιεξψζεη δχν (2) ρξφληα ζπλερνχο ππεξεζίαο ζε νκνηφβαζκε κε 

ηελ θξηλφκελε ζέζε εάλ είλαη ήδε ηαηξφο ηνπ Δ..Τ.  

 

9. Τπεχζπλε δήισζε  ηνπ ππνςεθίνπ γηα δηνξηζκφ γηαηξνχ, ζηελ νπνία λα α-

λαθέξνληαη:  

 Όηη δελ ππεξεηεί ζην Δ..Τ. ή φηη έρεη ππνβάιιεη παξαίηεζε απφ ηε ζέζε ηα-

ηξνχ θιάδνπ Δ..Τ. ζηελ νπνία ππεξεηεί. Ζ παξαίηεζε ζα πξέπεη λα έρεη 

ππνβιεζεί ζηνλ θνξέα πνπ ππεξεηεί ν ππνςήθηνο, κέρξη ηε ιήμε πξνζε-

ζκίαο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο 

10. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη πεξηιεπηηθά ηα νπζηαζηηθά 

πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηδηαίηεξα εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηά-

μεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ   Λ. 2519/1997 (ΦΔΘ 165/η.Α):  
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Δθηφο απφ απηά ν ππνςήθηνο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ην Βηνγξαθηθφ εκείσκα 

κε θάζε ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απνηειεί νπζηαζηηθφ θξηηήξην γηα ηελ 

θξίζε θαη αμηνιφγεζή ηνπ απφ ην πκβνχιην Θξίζεο. 

11. Γηα ηελ απφδεημε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Βηνγξα-

θηθφ εκείσκα απαηηείηαη ε ππνβνιή επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ. 

12. Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πεξηιεπηη-

θά. Αλάηππα δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη επηζηεκνληθά πεξην-

δηθά 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 βε-

βαίσζε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε νπνία ρνξεγείηαη κεηά απφ εμεηάζεηο 

ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Θεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΘΔ..Τ.) θαηά 

ηα νξηδφκελα ζηελ Γ/10424/31.03.1993 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΘ 263/η.Β). 

       Γηα ηνπο ηαηξνχο πνπ είλαη απφθνηηνη Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ή έρνπλ απνθηή-

ζεη ηίηιν εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο ειιεληθήο γιψζ-

ζαο. 

    Όια ηα μελφγισζζα πηπρία θαη πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα έρνπλ κεηα-

θξαζηεί επίζεκα ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ηηο αξκφδηεο πξνο ηνχην αξρέο ηεο εκε-

δαπήο. ηα απιά θσηναληίγξαθα ησλ μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζα 

πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ε ζθξαγίδα ηεο Υάγεο (APOSTILLE) πνπ έρεη ηεζεί ζην πξσηφ-

ηππν πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθφ. ε θάζε πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο 

ππ΄αξηζκ. ΓΗΘΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014 (ΑΓΑ:ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ) θαη ΓΗΑΓΠ/Φ 

Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΓΑ:ΒΚ3ΙΥ-ΤΛ9) εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

θαη  Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληί-

γξαθα μελφγισζζσλ πηπρίσλ  θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα έγ-

γξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί πξσηίζησο απφ δηθεγφξν. 

Γ. Ζ Αίηεζε - Γήισζε κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζην Σκήκα  Γηαρείξη-

ζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ηνπ  Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Θεζζα-

ινλίθεο ΑΥΔΠΑ εηο ηξηπινχλ, ζε αηνκηθνχο  θαθέινπο θάζε ζεηξά, κέζα ζε πξνζε-

ζκία είθνζη (20) εκεξψλ, ήηνη από 12.8.2016 κέτρη θαη 31.8.2016.  Αηηήζεηο-

δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

     Απφ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ νη ελδηαθεξφκε-

λνη ζα κπνξνχλ λα παίξλνπλ θάζε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ζηα ηειέθσλα 2313 

303776, 2313 303773 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 
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Αηηήζεηο - δειψζεηο καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ηα-

ρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο ζην Σκήκα Γηα-

ρείξηζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ, κέζα ζηελ  νξηζζείζα πξν-

ζεζκία. Γηα ηηο αηηήζεηο απηέο ε εκεξνκελία ππνβνιήο πξνθχπηεη είηε απφ ηε 

ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ είηε απφ ην απνδεηθηηθφ παξάδνζεο ζηελ εηαηξεία ηα-

ρπκεηαθνξάο. 

Γ. Ζ απφθαζε-πξνθήξπμε αλαξηάηαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

    Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112 Α΄) θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Παλειιήλην Ηαηξηθφ χιινγν  

    θαη ζηνπο θαηά ηφπνπο Ηαηξηθνχο πιιφγνπο, ελψ απνζηέιιεηαη θαη ζηελ 4ε  

    Γ.Τ.Πε. Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο. 

 

                                                     

                                                   Ο  ΓΙΟΙΚΗΣΗ  θαη ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..  
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Θνηλνπνίεζε: 
 4ε  Τ.Πε. Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 

 Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο. 
 Ηαηξηθνί χιινγνη ηεο ρψξαο. 
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