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Δ1ΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣ1ΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠ1ΚΟγ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔ1ΚΤγο -2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Χαtδάρι,11/2/2020
ΑριΘμ. πρωτ.: 4637

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΔΙΟ1ΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΨΝΑ
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη επτά (7) Θέσεων Ειδικευμένων 1ατρών cπο βαθμό του Επιμελητή
Β' κλάδου Ε.Σ.γ. του ΨγχιΑΤΡΙΚΟγ ΝΟΣΟΚΟΜΕ1Ογ ΑΠ1ΚΗΣ».

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:

α) της παρ.1, του άρθρου 69, του Ν.2071/1992 (Α'123) «Εκσυγχρονισμός και

Οργάνωση Συστήματος γγείας», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρο 35
«Εισαγωγικός βαθμός κλάδου ιατρών Ε.Σ.γ.», του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 26 του Ν.1397/1983 όπως αντικαταcπάθηκε από το άρθρο τέταρτο
του Ν. 4528/2018,
γ) του άρθρου 43 του Ν.1759/1988 (Α'50) όπω'ξ τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 29 του Ν.4461/2017 (Α'38),
δ) της παρ.10, του άρθρου 69, του Ν. 2071/1992 (Α'123),
ε) του άρθρο 4 του Ν.3754/2009 (ΦΕΚ 43Α) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1
του άρθρο 59 του Ν.3918/2011,
στ) του άρθρου 107 του Ν.4583/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το γ' άρθρο
του Ν. 4655/2020,
ζ) του άρθρου 7 και 8 του Ν.4498/2017 (Α'172) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 9 του Ν.4517/2018 (Α'22),
2. την παράγραφο 1 του του άρθρου 65 του Ν.2071/1992 (Α'123) όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του Ν.4528/2018 (Α'50), της παραγράφου 4 του
άρθρου 65 και της παραγράφου 10 του άρθρου 69 του ιδίου νόμου καθώς και της

παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ιδίου νόμου όπως αντικαταστάθηκε με τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν.4368/2016 (Α`21).

3. την παράγραφο 11 του άρθρου 21 του Ν.2737/1999 (Α' 174),
4. την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Ν.4025/2011 (Α`228),

5. το άρθρο 4 του Ν.3754/2009,
6. το άρθρο 23 του Ν. 2519/1997 (Α' 165) όπως ισχύει,

m

ΑΔΑ: Ω0ΞΑ469Η5Ω-ΣΦΑ
ΕΛΛΗΝ1ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔιΟΙΚΗΣΗ 2ης γΓΕ1ΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡ1ΦΕΡΕ1ΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Ψγχ1ΑΤΡ1ΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΞΙ

ΔΙΕγθΥΝΣΗ Δ1ΟΙΚΗΤ1ΚΗΣ γπΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠ1ΚΟΥ

7. την με αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.7330 (ΦΕΚ 320/Β/6-2-2020) Απόφαση του γφυπουργού
γγείας «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων,
αξιολόγησης και επιλογής για Θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.γ.».
8. το με αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.20585/9-3-2018 έγγραφο του γ.γ. με Θέμα: «Σχετικά με
τη διαδικασία προκήρυξης Θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.γ. και τη διαδικασία

υποβολής υποψηφιότητας».
9. τα άρθρα 3 & 4 του Ν.4647/2019 που αντικατέστησαν αντίστοιχα τα άρθρα 7 & 8
του Ν.4498/2017.
10. τη με αριθμ. Γ4α/Γ.Π./48031/21-06-2018 εγκύκλιο σχετικά με τη διαδικασία

προκήρυξης και υποβολής υποψηφιότητας για την πλήρωση Θέσεων ιατρών κλάδου
Ε.Σ.γ.

11. τη με αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7328/5-2-2020 (ΑΔΑ: 6Α1γ465Φγο-γΓΞ) Απόφαση

του γφυπουργού γγείας σχετίκά με τη διαδικασία προκήρυξης Θέσεων ιατρών και

οδοντιάτρων.
12. τη με αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.8252/7-2-2020 απόφαση του γφυπουργού γγείας με
Θέμα: «'Εγκριση για προκήρυξη Θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.γ.»,

13. τον οργανισμό του Ψ.Ν.Α. (ΦΕΚ 38 Β'/29-1-1987).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής των παρακάτω επί Θητεία
Θέσεων ειδικευμένων 1ατρών του κλάδου Ε.Σ.γ.:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣΘΕΣΕΩΝ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓ1ΑΣ

ΕΠ1ΜΕΛΗΤΗ Β'

1

ΨγχιΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠ1ΜΕΛΗΤΗ Β'

4

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'

1

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'

1

ΙΑΤΡΙΚΗΣ Β1ΟΠΑΘΟΛΟΓ1ΑΣΕΡΓΑΣΤΗΡ1ΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Α. Για τις ανωτέρω προσλήψεις απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά προσόντα:
1. Ελληνική ιΘαγένεια, εξαιρουμένων των πολιτών κρατών μελών της Ευρωπα.ίκής
'Ενωσης.

2.

Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

3.

Τίτλος αντίστοιχης θέσης ειδικότητας.
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Β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 της
ανωτέρωσχετικής(11)απόφασηςκαιστο(1στ)σχετικό,είναιταεξης:
'ΑΡΘΡΟ 2

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ταδικαιολογητικάπουαπαιτούνταιγιατηνυποβολήυποψηφιότηταςγιατην
πλήρωση Θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.γ. είναι τα εξής:

1. Αίτηση-δήλωση η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
eSγdοCtοrS.mοh.gον.gr.
2.Αρχείορdfήjρgτουπτυχίου.Σεπερίπτωσηπτυχίουπανεπιστημίουτηςαλλοδαπής
απαιτείται το πτυχίο με τη σφραγίδα της Χάγης, η επίσημη μετάφρασή του και η

απόφαση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτε'ιται. 'Ολα τα προαναφερόμενα Θα
πρέπει να υποβληθούν σε μορφή αρχείου/ων ρdf ή jρg.
3. Αρχείο ρdf ή jρg με την απόφαση άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού
επαγγέλματος.ΓιατηνκατάληψηΘέσηςοδοντιάτρουΕΣγαπαιτείται:α)γιατοβαθμό
Επιμελητή Β`, η άσκηση του επαγγέλματος για πέντε (5) χρόνια, β) για το βαθμό
ΕπιμελητήΑ`,ηάσκησητουεπαγγέλματοςγιαεννέα(9)χρόνιακαιγ)γιατοβαθμό
Διευθυντή, η άσκηση του επαγγέλματος για δώδεκα (12) χρόνια.
4.Αρχείορdfήjρgτηςαπόφασηςχορήγησηςτίτλουειδικότητας.Γιατηνκατάληψη
Θέσης Ιατρού ΕΣγ απαιτείται: α) για το βαθμό Επιμελητή Β`, η κατοχή του τίτλου

ειδικότητας, β) για το βαθμό Επιμελητή Α`, η άσκηση ειδικότητας για δύο (2)
τουλάχιστονχρόνιακαιγ)γιατοβαθμόΔιευθύντή,ηάσκησηειδικότηταςγιατέσσερα

(4) τουλάχιστον χρόνια.
5.Αρχείορdfήjρgμεπρόσφατηβεβαίωσητουοικείου1ατρικούΣυλλόγουστηνοποία

να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η
ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της και για τους
οδοντιάτρους αντίποιχη βεβαίωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου.
6. Αρχείο ρdf ή jρg του Πιποποιητικού γέννησης ή του δελτίου αστυνομικής
ταυτότητας ή διαβατηρίου. Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της

Ευρωπα.tκήςΈνωσηςαπαιτείταικαιεπίσημημετάφρασητωνδικαιολογητικώναυτών.
7. Αρχείο ρdf ή jρg της βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση

νόμιμηςαπαλλαγής,όπουείναιαπαραίτητεςκαιέχειεκδοθείαπότοτμήμαιατρών
υπηρεσίας υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων
τουγπουργείουγγείας.ΕπισημαίνουμεότιοιΘέσειςπουπροκηρύσσονταισεΓενικά
Νοσοκομεία-Κέντρα γγείας, σε Κέντρα γγείας και σε Πολυδύναμα Περιφερειακά

ί:τ:ίενί:ι:::±::ΞΞ±::::::;::Ξ::::;::::==::iΞ:::Ξ:=::::Ξ:Ξ:Ξ:;:±Ξ:::±±
ν οποια να ανα
του υπο

Ια διο
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Για Θέσεις Επιμελητών Α' και Β'

(α) δεν υπηρετώ σε Θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.γ. ή έχω υποβάλλει παραίτηση από
την Θέση κλάδου ιατρών ΕΣγ μέχρι την λήξη προΘεσμίας προκήρυξης

(β) δεν έχω παραιτηθεί από Θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.γ. πριν από τη συμπλήρωση
δυο (2) χρόνων από το διορισμό μου ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν
συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής μου.
(γ). δεν έχω αρνηθεί διορισμό σε Θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.γ. ή σε αντίθετη
περίπτωση, ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της
προΘεσμίας ανάληψης υπηρεσίας.

(δ). γπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για Θέσεις Επιμελητών Α' και Επιμελητών Β'
που Θα προκηρυχθούν μέχρι 31-12-2Ο21, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπηρετεί
στο Ε.Σ.γ. ή ότι έχει υποβάλλει παραίτηση από τη Θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. crτην

οποία υπηρετεί. Η παραίτηση Θα πρέπει να έχει υποβληθεί στον φορέα που υπηρετεί
ο υποψήφιος, μέχρι τη λήξη προΘεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της εκάcποτε
προκήρυξης (σχετ.1στ).
Για Θέσεις Επιμελητών Α' και Β' για τις οποίες απαιτείται τίτλος εξειδίκευσης:

(α). δεν υπηρετώ στο ΕΣγ ή υπηρετώ σε Θέση κλάδου ιατρών-οδοντιάτρων ΕΣγ
Επιμελητή Α' και Β' και έχω αποκτήσει τον τίτλο εξειδίκευσης που απαιτείται για την
Θέση μετά την ένταξή μου σ[ο ΕΣγ
(β). δεν έχω παραιτηθεί από Θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη συμπλήρωση

δυο (2) χρόνων από το διορισμό μου ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν
συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής μου.
(γ). δεν έχω αρνηθεί διορισμό σε Θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.γ. ή σε αντίθετη
περίπτωση, ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της

προΘεσμίας ανάληψης υπηρεσίας.
(δ). γπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για Θέσεις Επιμελητών Α' και Επιμελητών Β'
που Θα προκηρυχθούν μέχρι 31-12-2021, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπηρετεί
στο Ε.Σ.γ. ή ότι έχει υποβάλλει παραίτηση από τη Θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.γ. στην

οποία υπηρετεί. Η παραίτηση Θα πρέπει να έχει υποβληθεί στον φορέα που υπηρετεί
ο υποψήφιος, μέχρι τη λήξη προΘεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της εκάστοτε
προκήρυξης (σχετ.1στ).
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Για Θέσεις Διευθυντών:

(α) υπηρετώ σε Θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.γ. με βαθμό επιμελητή Α' ή Β'.
(β) υπηρετώ σε Θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.γ. με βαθμό Διευθυντή και έχει

παρέλθει εξαετία από τη λήψη του βαθμού.
(γ) δεν έχω παραιτηθεί από Θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.γ. πριν από τη συμπλήρωση

δυο (2) χρόνων από το διορισμό μου ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν
συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής μου.
(δ) δεν έχω αρνηθεί διορισμό σε Θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.γ. ή σε αντίθετη
περίπτωση, ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της
προΘεσμίας ανάληψης υπηρεσίας.
Εάν πρόκειται για Θέσεις ιατρών -οδοντιάτρων ΕΣγ Επιμελητή Α' ή Β' για τις

οποίες απαιτείται τίτλος εξειδίκευσης στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται επιπλέον:

(δ) υπηρετώ σε Θέση κλάδου ιατρών -οδοντιάτρων ΕΣγ και έχω αποκτήσει τον τίτλο
εξειδίκευσης μετά την ένταξή μου στο ΕΣγ.

9. Αρχείο ρdf ή jρg βιογραφικού σημειώματος του υποψήφιου για διορισμό ιατρού.
Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό άλλα υποβάλλεται για
διευκόλυνση του συμβουλίου. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που

αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, qπαιτείται η υποβολή αρχείων των
επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων στα αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής, όπως
καθορίζονται στη σχετική απόφαση του καθορισμού των κριτηρίων επιλογής και
διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για Θέσεις
κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.γ. .

10. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται Cπο βιογραφικό σημείωμα του
υποψηφίου περιληπτικά. Αρχεία ρdf ή jρg με το Εξώφυλλο και σελίδα βιβλίου

περιλήψεων ή δημοσιευμένων άρθρων Θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με το
πλήθος που Θα δηλωθούν, όπως ορίζονται στη σχετική απόφαση των κριτηρίων
επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ώπε να λάβει ο υποψήφιος
για διορισμό ιατρός τα αντίστοιχα μόρια.

11. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπα.Ικής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν Αρχείο
ρdf ή jρg με πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας του γπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας
Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από
το σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριποτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Εναλλακτικά αρχείο ρdf ή jρg με βεβαίωση γνώσης της ελληνικής που
[5]
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έχει χορηγηθεί μετά από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού
Συμβουλίου γγείας (ΚΕ.Σ.γ.), ή τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή

τίτλος Ελληνικού 6 Πανεπιστημίου ή ισοτιμία και αντιστοιχία πτυχίου ΔΟΑΤΑΠ
(Δ1ΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις ή τίτλος ιατρικής ειδικότητας cπην Ελλάδα.

12. Για τις Θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται με ειδική εμπειρία, για να λάβει ο

υποψήφιος για διορισμό ιατρός την ανάλογη μοριόδοτηση Θα πρέπει να υποβάλλει
αρχεία ρdf ή jρg με τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις τα οποία θα την αποδεικνύουν.
Εάν δεν διαθέτει τη ζητούμενη ειδική εμπειρία, μπορεί να δηλώσει και να λάβει τα

μόρια που αντιστοιχούν στη προύπηρεσία που διαθέτει μετά την λήψη της
ειδικότητας του.

'Ολα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά Θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν

μεταφραπεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της
ημεδαπής. Στα αρχεία ρdf ή jρg των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών Θα
πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (ΑΡΟsΤ|LLΕ) που έχει τεθεί Cπο

πρωτότυπο πτυχίο ή πιcποποιητικό.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα Cπις υπ' αριθμ. Δ1ΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ:
Β1ΗΟΧ-6ΥΖ) και ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ: ΒΜ3ΛΧ-γΝ9) εγκυκλίους του

γπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γίνονται υποχρεωτικά

αποδεκτά ευκρινή αντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών, υπό την
προύπόθεση να φαίνεται ότι τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Στην απόφαση προκήρυξης οι ειδικότητες Θα πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με
την Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/20-9-2018 (Β'4138) Υ. Α.. Οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί

σύμφωνα με το Π.Δ.415/1994 (Α' 236), είναι ισότιμοι και ισοδύναμοι σύμφωνα με το
παράρτημα Π1ΝΑΚΑ Α' της (11) σχετ. Απόφασης του γφυπουργού γγείας.
Επίσης, στην απόφαση προκήρυξης πρέπει να αναφέρονται όλα τα δικαιολογητικά

που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι για κάθε Θέση αποκλειστικά σε

ηλεκτρονική μορφή στη ηλεκτρονική πλατφόρμα eSydοctοrs.mοh.gον.gr.
Το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους
ιατρούς οποιοδήποτε δικαιολογητικό

ή έγγραφο, είτε γιατί κρίνει ότι είναι

απαραίτητο για τη διαδικασία (Δικαιολογητικά τύπου Β') είτε λόγω ενδεχόμενου

τεχνικού προβλήματος σε κάποιο από το υποβληθέντα αρχεία.
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Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το σχετικό (7) ορίζεται ως
εξής:

ΆρΘρο 1
Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων
Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για το σύνολο των
προκηρυγμένων Θέσεων της ειδικότητάς του ανά φορέα και με ανώτατο όριο πέντε
(5) φορείς (νοσοκομεία ή Κ.γ.) μίας (1) μόνο Διεύθυνσης Υγειονομικής Περιφέρειας
(Δ.Υ.ΠΕ.) αην προκειμένη της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς
και Αιγαίου (Θηβών 196-198, 182 33, Αγ. 1. Ρέντη), δηλώνοντας υποχρεωτικά και τη
σειρά προτίμησής τους.

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του
γπουργείου γγείας eSydοCtοrS.mοh.gον.gr, εντός προΘεσμίας, με την χρήση των
κωδικών εισαγωγής στο ΤΑΧ|SΝΕΤ. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι

ενδιαφερόμενοι Θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για την συμπλήρωση της
ηλεκτρονικής αίτησης. Η ποοΘεσμία υποΒολήc αιτήσεων αοχίζει στιc 14/02/2020
ώοα 12.00 και λήνει στιc 28/02/2020 ώοα 12.00.

α) τα αναγκαία για την εγκυρότητα συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία
επιλογής, τα οποία καλούνται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤ1ΚΑ Τγπογ Α», σύμφωνα με τον πίνακα
1 του παραρτήματος, καθώς και

β) τα αποδεικτικά της μοριοδότησης τω'ν υποψηφίων τα οποία καλούνται
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤ1ΚΑ Τγπογ Β», που αφορούν στα ουσιαστικά προσόντα, τα οποία

μοριοδοτούνται και συμπληρώνονται σύμφωνα με τους πίνακες 2, 3, 4, 5 και 6 του
παραρτήματος.
Η αίτηση-δήλωση επέχει και Θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.

1599/1986 (Α' 75), ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ' αυτήν στοιχείων του

υποψηφίου.
Δεδομένου ότι η επεξεργασία των αιτήσεων-δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά, οι
υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα τετραγωνίδια και πεδία
της ηλεκτρονικής αίτησης-δήλωσης που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή
κριτήρια ή ιδιότητες και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Η

ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση μετά την οριστική καταχώρισή της παρέχεται σε

εκτυπώσιμη μορφή, η οποία αναγράφει και τον αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής
αίτησης. Εάν δεν συμπληρωθούν-επιλεγούν τα υποχρεωτικά τετραγωνίδια-πεδία,
τότε η αίτηση δεν καταχωρείται και είναι αδύνατο να υποβληθεί. Η υποβολή
περισσοτέρων της μιας αιτήσεων-δηλώσεων δεν είναι εφικτή, όμως ο υποψήφιος
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δύναται, εντός της προΘεσμίας υποβολής αιτήσεων, να ακυρώσει την υποβληθείσα
και να υποβάλει εκ νέου αίτηση-δήλωση.
Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα
απαιτούμενα τυπικά και μοριοδοτούμενα προσόντα, τα κριτήρια ή ιδιότητες που
επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση εγγραφής τους, επισυνάπτονται
ηλεκτρονικά στην αίτησή τους σε αρχεία μορφής Ρdf ή JΡΕG (φωτογραφία),
χωρητικότητας μέχρι 2 ΜΒ. Το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής έχει δικαίωμα να
ζητήσει από τους υποψήφιους ιατρούς οποιοδήποτε δικαιολογητικό ή έγγραφο
(τύπου Β'), είτε γιατί κρίνει ότι είναι απαραίτητο για τη διαδικασία είτε λόγω

ενδεχόμενου τεχνικού προβλήματος σε κάποιο από τα υποβληθέντα αρχεία (τύπου
Α, και Β,).

`ΑΡΘΡΟ2

'Ελεγχος Αιτήσεων-Δηλώσεων γποψηφιοτήτων - Διαδικασία μοριοδότησης και

βαθμολόγησης υποψηφίων
α. Μετά τη λήξη της προΘεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, καταρτίζεται

αυτοματοποιημένα κατάλογος υποψηφίων, σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα
και

προτιμήσεις τους,

με

σειρά

κατάταξης

ανά

Θέση/Θέσείς,

δυνάμει των

προβλεπόμενων κριτηρίων αξιολόγησης, πλην της συνέντευξης. Το τμήμα 1ατρών
Ε.Σ.Υ. της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου
γγείας διαβιβάζει ηλεκτρονικά τους αυτοματοποιημένους καταλόγους υποψηφίων
στις αρμόδιες Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού των οικείων Δ.Υ.ΠΕ., του Γενικού

Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και του ΕΚΑΒ, οι οποίες άμεσα τους διαβιβάζουν στις
Γραμματείες των Συμβουλίων Κρίσεων και Επιλογής.

Ο αυτοματοποιημένος κατάλογος αναρτάται, από το συμβούλιο, στον ιστότοπο της
Δ.γ.ΠΕ. προς ενημέρωση των υποψηφίων.

β. Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, συνέρχεται το συμβούλιο προκειμένου
να ελέγξει, συνεπικουρούμενο από τη Γραμματεία, την ορΘότητα των ηλεκτρονικά
κατατεθειμένων δικαιολογητικών των υποψηφίων. Το συμβούλιο διενεργεί έλεγχο
ορΘότητας των δικαιολογητικών τύπου Α', ως προς το σύνολο των υποψηφίων και
αφαιρεί από τον πίνακα κατάταξης τους στερούμενους τα ελάχιστα αναγκαία

προσόντα συμμετοχής.
Εν συνεχεία, διενεργεί επαλήθευση της σειράς κατάταξης υποψηφίων του αρχικού

καταλόγου (δυνάμει δικαιολογητικών τύπου Β') για αριθμό έως και το πενταπλάσιο

των υποψηφίων των Θέσεων που προκηρύχθηκαν. Εφόσον από τον έλεγχο
μοριοδότησης διαπιcπωθεί αναντιστοιχία μεταξύ μοριοδότησης και δικαιολογητικών
τύπου Β', το Συμβούλιο διενεργεί αναμοριοδότηση υποψηφίων μέχρι τη

συμπλήρωση αριθμού ίσου με το πενταπλάσιο των υποψηφίων των Θέσεων που
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προκηρύχθηκαν. Η συνεδρίαση του συμβουλίου για όλες τις Θέσεις και για όλες τις

ειδικότητες, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.
Για

παράδειγμα,

εάν

σε

έναν

φορέα

έχουν

προκηρυχθεί τρεις

(3)

Θέσεις

καρδιολογίας, Θα πρέπει να ελεγχθούν από τον αυτοματοποιημένο πίνακα αιτήσεις

μέχρι τον αριθμό των δεκαπέντε (15) υποψηφίων. Η μοριοδότηση των υποψήφιων
πέραν του απαραίτητου αριθμού δεν ελέγχεται και παραμένει με τη σειρά κατάταξης
που έχει προκύψει, μέσω της εφαρμογής, από τις αιτήσεις-δηλώσεις των

υποψηφίων.
γ. Ο πίνακας με την μοριοδότηση και τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αναρτάται
στον ιCπότοπο της Δ.γ.ΠΕ. ή του ΕΚΑΒ Επίσης, αναρτώνται και οι μη παραδεκτές

υποψηφιότητες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφες ενστάσεις κατά των ανωτέρω
πινάκων, στη γραμματεία του συμβουλίου κρίσης και επιλογής μέσα σε προΘεσμία
επτά (7) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας της
ανάρτησης.
δ. Το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής συνέρχεται αμέσως μετά τη λήξη της

προΘεσμίας υποβολής των ενστάσεων, προκειμένου να εξετάσει το περιεχόμενό
τους. Σε περίπτωση αποδοχής ένστασης, το Συμβούλιο αναδιαμορφώνει τον πίνακα,
σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ένστασης, διενεργώντας νέα μοριοδότηση και
επανακατάταξη όπου αυτή απαιτείται, μέχρι του συνολικού αριθμού υποψηφίων
ίσου με το πενταπλάσιο αριθμό των Θέσεων που προκηρύχθηκαν. Ο
προαναφερόμενος πίνακας κατάταξης υποψηφίων, περιλαμβάνει τους υποψηφίους
που Θα προκριΘούν για τη διαδικασία της συνέντευξης από το συμβούλιο με σκοπό
την κατάρτιση της τελικής κατάταξης αξιολόγησης και αναρτάται στον ιπότοπο της
Δ.Υ.ΠΕ. ή του ΕΚΑΒ.

ε. Ο συνολικός αριθμός υποψηφίων ίσος με το πενταπλάσιο αριθμό των Θέσεων που
προκηρύχθηκαν, υποβάλλονται στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, που

βαθμολογείται σύμφωνα με την οριζόμενη βαθμολογία στο άρθρο 4 της παρούσας.
Τα μόρια που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος στη συνέντευξη, προστίθενται στην
μοριοδότηση της παρ. δ και κατά τον τρόπο αυτό προκύπτει η τελική βαθμολογία,
σύμφωνα με την οποία γίνεται η τελική επιλογή για κάθε Θέση. Κάθε υποψήφιος
υποβάλλεται μόνο μία (1) φορά σε συνέντευξη με διάρκεια 30'-40'. Η συνέντευξη
δύναται να πραγματοποιηθεί και μέσω διαδικτύου. Η διαδικασία των συνεντεύξεων

ολοκληρώνεται μέσα σε προΘεσμία δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα
μοριοδότησης της παρ. δ. Ο πίνακας με την τελική βαθμολογία αναρτάται στον
ιστότοπο της Δ.γ.ΠΕ. ή του ΕΚΑΒ.
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Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, στην περίπτωση που υποψήφιος στον
τελικό πίνακα αξιολόγησης έχει καταταγεί πρώτος σε περισσότερες από μία (1)
Θέσεις, τότε έχει το δικαίωμα από την ανάρτηση του τελικού πίνακα να επιλέξει με

αίτησή του εντός αποκλειστικής προΘεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, τη
Θέση που επιθυμεί, διαφορετικά τοποΘετείται Cπη Θέση που έχει δηλώσει ως πρώτη
αη σειρά προτίμησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο (2) ή περισσότερων

υποψηφίων, προηγείται ο αρχαιότερος με κριτήριο την ημερομηνία κτήσης του
τίτλου ειδικότητας. Για τις υπόλοιπες Θέσεις στις οποίες έχει καταταγεί πρώτος,

επιλέγονται οι επόμενοι σε σειρά κατάταξης.

Σε περίπτωση που εξαντληθούν για οποιονδήποτε
επαναλαμβάνεται η διαδικασία, ως ανωτέρω.

λόγο

οι

επιτυχόντες,

Με την παρούσα απόφαση προκήρυξης, ανακαλείται η με αριθμ. πρωτ.15716/21-52019 (ΑΔΑ: ΨΦΦΟ469Η5Ω-ΨΝΗ) απόφαση προκήρυξης του ΨΝΑ για την πλήρωση
δέκα (10) Θέσεων ειδικευμένων ιατρών στο βαθμό του Επιμελητή Β' κλάδου ΕΣγ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΔΕΣΠΟ1ΝΑ ΤΣΑΓΔΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟ.t.ΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕ1ΑΣ

_Εgωτερική διανοιιή:
ι.
2.

3.

Γρ.Διοίκησης
Δ.Ι.Υ.

ΕπιστημονικόΣυμβούλιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.

γπογρΓΕ1ΟγΓΕ1ΑΣ

Αριστοτέλους 17,10187 ΑΘΗΝΑ
(dΡnΡ a@mΟh.Εον.Εr)
2.

ΔιοιΚΗΣΗ 2ηςγ.ΠΕ. Πειραιώς καιΑιγαίου

Θηβών 196-198,182 33, Αγ.1. Ρέντη
(ga_ad@2dyρe.ΙΞr)

3.

ΠΑΝΕΛ^ΗΝ1ΟΣ 1ΑΤΡΙΚΟΣ ΣγΜΟΓΟΣ

Πλουτάρχου 3,106 75 ΑΘΗΝΑ

(ggnsec-,ρίs-r)
4.

ΙΑΤΡΙΚΟΣΣγΜΟΓΟΣΑΘΗΝΩΝ

Σεβαστουπόλεως 113,115 26 ΑΘΗΝΑ
(ρreSSοffίce@ίsathenS.gΓ )
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