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ΘΔΜΑ: ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΔΔΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΧΝ ΙΑΣΡΧΝ ΣΟΤ
ΚΛΑΓΟΤ Δ..Τ.

Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1397/1983 (ΦΔΘ 143/η.Α/07.10.1983)
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.1759/1988 (ΦΔΘ 50/η.Α/18.3.1988)
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2071/1992 (ΦΔΘ 123/η.Α/15.07.1992)
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2194/1994 (ΦΔΘ 34/η.Α/16.03.1994)
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2345/1995 (ΦΔΘ 213/η.Α/12.10.1995)
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2519/1997 (ΦΔΘ 165/η.Α/21.08.1997)
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2737/1999 (ΦΔΘ 174/η.Α/27.08.1999)
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2889/2001(ΦΔΘ 37/η.Α/02.03.2001)
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2955/2001 (ΦΔΘ 256/η.Α/02.11.2001)
10.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3106/2003 (ΦΔΘ 30/η.Α/10.02.2003)
11.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3172/2003 (ΦΔΘ 197/η.Α/06.08.2003)
12.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3204/2003 (ΦΔΘ 296/η.Α/23.12.2003)
13.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3205/2003 (ΦΔΘ 297/η.Α/23.12.2003)
14.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3252/2004 (ΦΔΘ 132/η.Α/16.07.2004)
15.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3293/2004 (ΦΔΘ 231/η.Α/26.11.2004)
16.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3329/2005 (ΦΔΘ 81/η.Α/04.04.2005)
17.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3370/2005 (ΦΔΘ 176/η.Α/11.07.2005)
18.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3527/2007 (ΦΔΘ 25/η.Α/09.02.2007)
19.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3580/2007 (ΦΔΘ 134/η.Α/18.06.2007)
20.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3754/2009 (ΦΔΘ 43/η.Α/11.03.2009)
21.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3868/2010 (ΦΔΘ 129/η.Α/03.08.2010)
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22.Tηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3918/2011(ΦΔΘ 31/η.Α/2.3.2011)
23.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3986/2011 (ΦΔΘ 152/η.Α/01.07.2011)
24. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4025/2011 (ΦΔΘ 228/η. Α/2.11.2011)
25.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4052/2012 (ΦΔΘ41/η.Α /1.3.2012)
26.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4093/2012 (ΦΔΘ 222/η.Α/12.11.2012)
27.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4316/2014 (ΦΔΘ 270/η.Α/24.12.2014),
φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα.
28.Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Λ.2071/1992 (ΦΔΘ Α΄123) φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Λ. 4368/2016 (ΦΔΘ
Α΄21).
29.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 Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Λνζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΑΥΔΠΑ –Δηδηθψλ Παζήζεσλ Θεζζαινλίθεο, ν θ. Αλαζηάζηνο παλφο.
30.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 θαη ηνπ 8 ηνπ Λ.4498/2017 (ΦΔΘ Α’ 172) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Λ.4517 (ΦΔΘ Α΄22).
31.Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Λ.4508/2017 (ΦΔΘ Α΄200).
32.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Λ.1759/1988(ΦΔΘ Α΄50) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ.4461/2017 (ΦΔΘ Α΄38).
33.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 4486/2017 (ΦΔΘ Α΄115).
34.Σελ ππ΄αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.4044/17.1.2018 (ΦΔΘ Β΄116) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ
Δ..Τ.» (ΑΓΑ:6ΓΓΗ465ΦΤΟ-Λ70) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ.
Γ4α/ΓΠ νηθ.13274/13.2.2018 (ΦΔΘ Β΄548) φκνηα (ΑΓΑ:6ΘΓ465ΦΤΟ-ΔΗ).
35.Σελ ππ΄αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.13273/13.2.2018 (ΦΔΘ Β΄621) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.»(ΑΓΑ:
ΩΑΘΓ465ΦΤΟ-Θ5Θ).
36.Σελ ππ΄αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ. 20585/9.3.2018 εγθχθιην ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο θαη ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ. (ΑΓΑ:ΩΛ2Φ465ΦΤΟ-1ΘΕ).
37.Σελ ππ΄αξ. Τ4α/νηθ.6321/17.1.2013 Θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΘ 174/η.
Α΄/31.1.2013) , «Οξγαληζκφο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ
Θεζζαινλίθεο «ΑΥΔΠΑ».
38.Σελ ππ΄αξ. Γ2α/νηθ.81580/1.11.2017 Θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΘ
3884/η. Β΄/3.11.2017) «Θαηαλνκή ηεηξαθνζίσλ εμήληα πέληε (465) νξγαληθψλ ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ Ηαηξψλ Δ..Τ., γηα ηε βειηίσζε
ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Απηνηειψλ Σκεκάησλ Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (Σ.Δ.Π.),
ζε Γεκφζηα Λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ.».
39.Σηο δηαηάμεηο ηνπ
Α΄/16.3.2018).

ηεηάξηνπ

άξζξνπ

ηνπ

Λ.

4528/2018

(ΦΔΘ
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40.Σελ ππ΄αξηζκ. πξση. Γ4α/Γ.Π. νηθ.23273/19.3.2018 (ΑΓΑ:94ΑΟ465ΦΤΟΘ3Υ) εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ζέκα: «πκπιεξσκαηηθή εγθχθιηνο
ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ. θαη ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ».
41. Σελ ππ΄αξηζκ. πξση. Γ4α/Γ.Π.νηθ.23727/20.3.2018 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο κε ζέκα: «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ. ζε λέα πξνθήξπμε».
42.Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. Γ4α/Γ.Π./21989/16.3.2018 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο κε ζέκα: «Έγθξηζε γηα πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ηνπ
θιάδνπ Δ..Τ.».
43.Σελ Απφθαζε πνπ έιαβε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Π.Γ.Λ.Θ. ΑΥΔΠΑ θαηά
ηελ 8ε/22.3.2018 (ζέκα 34) πλεδξίαζή ηνπ.

Αποθαζίζοσμε

Σελ πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε ησλ παξαθάησ ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ, ηνπ
θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. επί ζεηεία, γηα ην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Λνζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΑΥΔΠΑ, σο αθνινχζσο:

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
ΒΑΘΜΟ
ΑΛΑΗΘΖΗΟΙΟΓΗΑ
ή ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ
ΠΑΘΟΙΟΓΗΑ ή ΘΑΡΓΗΟΙΟΓΗΑ ή ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΘΖ ή
ΠΛΔΤΚΟΛΟΙΟΓΗΑΦΤΚΑΣΗΟΙΟΓΗΑ κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη
γλψζε ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή ή εμεηδίθεπζε ζηε
Κ.Δ.Θ. ή ΓΔΛΗΘΖ ΗΑΣΡΗΘΖ κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη γλψζε ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή, δηάζσζε,
πξνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη δηαρείξηζε-δηνίθεζεζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ηεο
εθεκεξίαο (γηα ην Σ.Δ.Π.)
ΠΑΘΟΙΟΓΗΑ κε απνδε- ΔΠΗΚΔΙΖΣΖ Α΄
δεηγκέλε εκπεηξία θαη γλψζε ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή
ή εμεηδίθεπζε ζηε Κ.Δ.Θ.
(γηα ην Σ.Δ.Π.)

ΑΡΙΘΜΟ ΘΔΔΧΝ
1

1
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ΓΔΛΗΘΖ ΗΑΣΡΗΘΖ κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη
γλψζε ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή, δηάζσζε, πξνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη
δηαρείξηζε-δηνίθεζεζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ηεο
εθεκεξίαο (γηα ην Σ.Δ.Π.)
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΘΖ κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη γλψζε ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή
ή εμεηδίθεπζε ζηε Κ.Δ.Θ.
(γηα ην Σ.Δ.Π.)
ΑΛΑΗΘΖΗΟΙΟΓΗΑ
κε
απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη
γλψζε ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή ή εμεηδίθεπζε ζηε
Κ.Δ.Θ. (γηα ην Σ.Δ.Π.)
ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΘΖ κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη γλψζε ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή
ή εμεηδίθεπζε ζηε Κ.Δ.Θ.
(γηα ην Σ.Δ.Π.)
ΘΑΡΓΗΟΙΟΓΗΑ κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη γλψζε ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή
ή εμεηδίθεπζε ζηε Κ.Δ.Θ.
(γηα ην Σ.Δ.Π.)
ΓΔΛΗΘΖ ΗΑΣΡΗΘΖ κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη
γλψζε ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή, δηάζσζε, πξνλνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαη
δηαρείξηζε-δηνίθεζεζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ηεο
εθεκεξίαο (γηα ην Σ.Δ.Π.)
ΠΑΘΟΙΟΓΗΑ κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη γλψζε ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή
ή εμεηδίθεπζε ζηε Κ.Δ.Θ.
(γηα ην Σ.Δ.Π.)
ΑΛΑΗΘΖΗΟΙΟΓΗΑ

ΔΠΗΚΔΙΖΣΖ Α΄

1

ΔΠΗΚΔΙΖΣΖ Β΄

1

ΔΠΗΚΔΙΖΣΖ Β΄

2

ΔΠΗΚΔΙΖΣΖ Β΄

2

ΔΠΗΚΔΙΖΣΖ Β΄

1

ΔΠΗΚΔΙΖΣΖ Β΄

1

ΔΠΗΚΔΙΖΣΖ Β΄

2

ΔΠΗΚΔΙΖΣΖ Β΄

1
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A. Γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο 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. Γηα ην βαζκφ Δπηκειεηή Β΄ απαηηείηαη ε θαηνρή ηνπ ηίηινπ εηδηθφηεηαο. Γηα ην
βαζκφ Δπηκειεηή Α΄ απαηηείηαη ε άζθεζε εηδηθφηεηαο γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα. Γηα ην βαζκφ Γηεπζπληή απαηηείηαη ε άζθεζε εηδηθφηεηαο γηα ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Β. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ. επί ζεηεία είλαη ηα εμήο:
1.Αίηεζε – δήισζε ππνςεθηφηεηαο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε esydoctors.moh.gov.gr
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.
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.Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή βεβαίσζε λφκηκεο απαιιαγήο, φπνπ
είλαη απαξαίηεηε, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην ηκήκα ηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηεο
Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Λνκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
9.Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ 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 π αξέιεπζε ηεο
πξνζεζκίαο αλάιεςεο ππεξεζίαο,
(β) φηη δελ έρεη παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. πξηλ απφ ηελ ζπκπιήξσζε δχν (2) ρξφλσλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη έρνπλ
ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαίηεζήο ηνπ,
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(γ) φηη έρεη ζπκπιεξψζεη δχν (2) ρξφληα ζπλερνχο ππεξεζίαο ζε νκνηφβαζκε κε ηελ
θξηλφκελε ζέζε εάλ είλαη ήδε ηαηξφο ηνπ Δ..Τ.
(δ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα ζέζεηο Δπηκειεηψλ Α΄θαη Δπηκειεηψλ
Β΄πνπ πξνθεξχζζζνληαη 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 εθάζηνηε πξνθήξπμεο. Δμαηξνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ
Λ.4486/2017 (ΦΔΘ Α΄115/7.8.2017), νη ηαηξνί πνπ ζα δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο ζε βαζκφ Γηεπζπληή. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηαηξνί κε βαζκφ Γηεπζπληή δελ κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ άιιε ζέζε Γηεπζπληή αλ δελ έρεη παξέιζεη εμαεηία απφ ηελ ιήςε ηνπ βαζκνχ (άξζξν 4 ηνπ Λ.3754/2009 (ΦΔΘ Α΄43/11.3.2009).
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 Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ή απφ ην Γηδαζθαιείν Λέαο Διιεληθήο Γιψζζαο
ηνπ Δζληθνχ θαη Θαπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ή απφ ην ζρνιείν Λέαο 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 Θεληξηθνχ πκβνπιίνπ
Τγείαο (ΘΔ..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 (ΓΗΘΑΣΑ) κεηά απφ εμεηάζεηο , ή έρνπλ απνθηήζεη
ηίηιν εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, δελ απαηηείηαη βεβαίσζε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.
13. Oη 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.
ΓΗΘΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014 (ΑΓΑ:ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ) θαη ΓΗΑΓΠ/Φ Α.2.3/21119/1-92014 (ΑΓΑ:ΒΚ3ΙΥ-ΤΛ9) 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.
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ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ
Γ. Ζ αίηεζε - δήισζε ππνςεθηφηεηαο, ππνβάιιεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
esydoctors.moh.gov.gr κε ηε ρξήζε ησλ θσδηθψλ εηζαγσγήο ζην TAXISNET, κέζα
ζε πξνζεζκία πνπ αξρίδεη ζηηο 10/4/2018 ώρα 12μ.μ. και λήγει ζηις
27/4/2018 ψξα 23:59. ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε νη ελδηαθεξφκελνη
ζα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο.
Κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο
3ης Γ.Τ.ΠΔ. Μακεδονίας, Αριζηοηέλοσς 16, 54623 Θεζζαλονίκη, 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 θιεηζηφ θάθειν ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε ζέζε γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηα.
Θάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνβάιιεη ππνθεθηφηεηα 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 αίηεζή ηνπ ν
ππνςήθηνο δειψλεη ππνρξεσηηθά ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ηνπ γηα θάζε ζέζε.
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 Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ηεο νηθείαο Γ.Τ.ΠΔ.
ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ησλ εγγξάθσλ, γηα ην εκπξφζεζκν
ηεο θαηάζεζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπο γηα απνζηνιή θαη
φρη ε εκεξνκελία παξαιαβήο απφ ηελ παξαπάλσ αξκφδηα ππεξεζία.

Γ. Ζ Απφθαζε πξνθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Λ.3861/2010
(ΦΔΘ
112 Α΄),
ζηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
Π.Γ.Λ.Θ.
ΑΥΔΠΑ
ε
(www.ahepahosp.gr), απνζηέιιεηαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο, ζηελ 3 Γ.Τ.ΠΔ. Καθεδνλίαο, ζηελ 4ε Γ.Τ.ΠΔ. Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Παλειιήλην Ηαηξηθφ χιινγν θαη ζηνπο θαηά ηφπνπο Ηαηξηθνχο πιιφγνπο.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ και ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΑΝΟ
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Θνηλνπνίεζε:
 Τπνπξγείν Τγείαο.
 3ε Γ.Τ.ΠΔ.
 4ε Γ.Τ.ΠΔ.
 Παλειιήλην Ηαηξηθφ χιινγν
 Ηαηξηθνί χιινγνη ηεο ρψξαο
Δζσηεξηθή Γηαλνκή:
 Γξαθείν Γνηθεηή
 Γξαθείν Αλαπι. Γηνηθήηξηαο
 Γηεπζπληή Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο
 Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ

ηίιπ. Θπξηαθίδε αξ. 1, 546 36 Θεζζαινλίθε, ηει. 23133303111, 2313303102, fax: 2313303096
web site: www.ahepahosp.gr, e-mail: ahepahos@med.auth.gr

