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ΑΠΟΦΑΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΩΝ ΗΑΣΡΩΝ ΚΛΑΓΟΤ
ΔΤ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ.2071/1992 (ΦΔΚ 123 Α΄) φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ.4368/2016 (ΦΔΚ 21 Α΄).
β) ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηνπ λ.4647/2019 (ΦΔΚ 204 Α΄).
γ) ηνπ ηξίηνπ άξζξνπ ηνπ λ.4655/2020(ΦΔΚ 16 Α΄).
δ) ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.1759/1988 (Α΄50) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29
ηνπ λ. 4461/2017(Α΄38).
2. Σελ ππ΄αξηζκ.Α3α/17738/12-9-2017 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 3320/21-9-2017
η.Β΄) “Οξγαληζκφο ηνπ Παλαξθαδηθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Σξίπνιεο «Ζ
ΔΤΓΓΑΛΗΣΡΗΑ»”, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
3. Σελ ππ΄αξηζκ. Γ4β/Γ.Π.νηθ.405/03-01-2020 Απφθαζή ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο (ΦΔΚ 4/10-012020 η.Τ.Ο.Γ.Γ.) Γηνξηζκφο Γηνηθεηή ζην Γ.Π.Ν. Σξίπνιεο «Ζ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ»
αξκνδηφηεηαο 6εο Τ.ΠΔ. Πεινπνλλήζνπ, Ζπείξνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίσλ Νήζσλ.
4. Σελ ππ’αξ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.7330/05-02-2020 (ΦΔΚ 320 Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Καζνξηζκφο
θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα
ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (ΑΓΑ: ΩΗΕΦ465ΦΤΟ-Τ25).
5. Σελ ππ΄αξηζκ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.7328/05-02-2020 (ΦΔΚ 319 Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε
«Γηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (ΑΓΑ: 6Α1Τ465ΦΤΟΤΓΞ).
6. Σελ ππ΄αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.8252/07-02-2020 Δγθξηηηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο γηα
πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ., ζπκθσλά κε ηελ νπνία αλαθαιείηαη ε
ππ΄αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.36305/17-05-2019 εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο γηα πξνθήξπμε
ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ.
7. Σελ ππ΄αξηζκ. 2546/10-02-2020 Απφθαζε Γηνηθεηή Αλάθιεζεο ηεο ππ΄αξηζκ. 7702/21-052019 Πξνθήξπμεο ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ. ηνπ Π.Γ.Ν. Σξίπνιεο.
Αποθαζίδοσκε:
Α) ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ γηα πιήξσζε ηηο παξαθάησ θελέο νξγαληθέο ζέζεηο εηδηθεπκέλσλ
ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ ΔΤ επί ζεηεία, ηνπ ΠΑΝΑΡΚΑΓΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ
ΣΡΗΠΟΛΖ «Ζ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ», θαηά εηδηθφηεηα, βαζκφ θαη αξηζκφ, σο εμήο:
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Φορέας
Π.Γ.Ν. ΣΡΗΠΟΛΖ
"Ζ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ"
Π.Γ.Ν. ΣΡΗΠΟΛΖ
"Ζ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ"

Δηδηθόηεηα

Βαζκός

Αρηζκός Θέζεφλ

ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β'

ΜΗΑ (1)

ΟΤΡΟΛΟΓΗΑ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β'

ΜΗΑ (1)
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Π.Γ.Ν. ΣΡΗΠΟΛΖ
"Ζ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ"

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β'

ΜΗΑ (1)
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Π.Γ.Ν. ΣΡΗΠΟΛΖ
"Ζ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ"

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΠΑΗΓΩΝ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β'

ΜΗΑ (1)
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Π.Γ.Ν. ΣΡΗΠΟΛΖ
"Ζ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ"

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β'

ΜΗΑ (1)
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Π.Γ.Ν. ΣΡΗΠΟΛΖ
"Ζ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ"

ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β'

ΜΗΑ (1)

Β) Γηα ηης παραπάλφ ζέζεης, γίλοληαη δεθηοί φς Τπουήθηοη όζοη έτοσλ:
1. Διιεληθή Ηζαγέλεηα ή Ηζαγέλεηα θξάηνπο – κέινπο Δ.Δ.
2. Άδεηα Άζθεζεο Ηαηξηθνχ Δπαγγέικαηνο.
3. Σίηιν αληίζηνηρν κε ηελ ζέζε Ηαηξηθήο Δηδηθφηεηαο.
Γ) Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζε ειεθηροληθή κορθή ζηε ειεθηξνληθή
πιαηθφξκα esydoctors.moh.gov.gr. ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεζε-δήιφζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
esydoctors.moh.gov.gr.
2. Αρτείο pdf ή jpg ηοσ πηστίοσ. ε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη
ην πηπρίν κε ηε ζθξαγίδα ηεο Υάγεο, ε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ θαη ε απφθαζε ηζνηηκίαο ηνπ
ΓΟΑΣΑΠ, φπνπ απαηηείηαη. Όια ηα πξναλαθεξφκελα ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε κνξθή
αξρείνπ/σλ pdf ή jpg.
3. Αρτείο pdf ή jpg κε ηελ απόθαζε άδεηας άζθεζες ηαηρηθού ή οδοληηαηρηθού
επαγγέικαηος. Γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο νδνληηάηξνπ Δ..Τ. απαηηείηαη: α) γηα ην βαζκφ
Δπηκειεηή Β΄, ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο γηα πέληε(5) ρξφληα, β) γηα ην βαζκφ Δπηκειεηή Α΄, ε
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο γηα ελλέα (9) ρξφληα θαη γ) γηα ην βαζκφ Γηεπζπληή, ε άζθεζε ηνπ
επαγγέικαηνο γηα δψδεθα (12) ρξφληα.
4. Αρτείο pdf ή jpg ηες απόθαζες τορήγεζες ηίηιοσ εηδηθόηεηας. Γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο
Ηαηξνχ Δ..Τ. 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.
5. Αρτείο pdf ή jpg κε πρόζθαηε βεβαίφζε ηοσ οηθείοσ Ηαηρηθού σιιόγοσ ζηελ νπνία λα
βεβαηψλεηαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ε αζθνχκελε εηδηθφηεηα
θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζεο ηεο θαη γηα ηνπο νδνληηάηξνπο αληίζηνηρε βεβαίσζε ηνπ
Οδνληηαηξηθνχ πιιφγνπ.
6. Αρτείο pdf ή jpg ηοσ Πηζηοποηεηηθού γέλλεζες ή ηοσ δειηίοσ αζησλοκηθής ηασηόηεηας ή
δηαβαηερίοσ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα πνιίηε θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη θαη
επίζεκε κεηάθξαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ.
7. Αρτείο pdf ή jpg ηες βεβαίφζες εθπιήρφζες σπερεζίας σπαίζροσ ή βεβαίφζε λόκηκες
απαιιαγής, ε νπνία λα έρεη εθδνζεί απφ ην ηκήκα ηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηεο Γηεχζπλζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
8. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή αρτείοσ pdf ή jpg κε σπογεγρακκέλε σπεύζσλε δήιφζε ηνπ
ππνςήθηνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ, ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη ηα εμήο:
Γηα ζέζεηο Δπηκειεηψλ Α΄ θαη Β΄
(α) δελ ππεξεηψ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. ή έρσ ππνβάιιεη παξαίηεζε απφ ηελ ζέζε
θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. κέρξη ηελ ιήμε πξνζεζκίαο πξνθήξπμεο.
(β) δελ έρσ παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε δπν (2)
ρξφλσλ απφ ην δηνξηζκφ κνπ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα
απφ ηελ εκεξνκελία παξαίηεζήο κνπ.
(γ) δελ έρσ 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.
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Γηα ζέζεηο Δπηκειεηψλ Α΄ θαη Β΄ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ηίηινο εμεηδίθεπζεο.
(α) δελ ππεξεηψ ζην Δ..Τ. ή ππεξεηψ ζε ζέζε θιάδνπ ηαηξψλ-νδνληηάηξσλ Δ..Τ. Δπηκειεηή Α΄
θαη Β΄ θαη έρσ απνθηήζεη ηνλ ηίηιν εμεηδίθεπζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζέζε κεηά ηελ έληαμή κνπ
ζην Δ..Τ.
(β) δελ έρσ παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε δπν (2)
ρξφλσλ απφ ην δηνξηζκφ κνπ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα
απφ ηελ εκεξνκελία παξαίηεζήο κνπ.
(γ) δελ έρσ 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.
Γηα ζέζεηο Γηεπζπληψλ:
(α) ππεξεηψ ζε ζέζε εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ θιάδνπ Δ..Τ. κε βαζκφ επηκειεηή Α΄ ή Β΄.
(β) ππεξεηψ ζε ζέζε εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ θιάδνπ Δ..Τ. κε βαζκφ Γηεπζπληή θαη έρεη παξέιζεη
εμαεηία απφ ηε ιήςε ηνπ βαζκνχ.
(γ) δελ έρσ παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε δπν (2)
ρξφλσλ απφ ην δηνξηζκφ κνπ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα
απφ ηελ εκεξνκελία παξαίηεζήο κνπ.
(δ) δελ έρσ 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.
Δάλ πξφθεηηαη γηα ζέζεηο ηαηξψλ -νδνληηάηξσλ Δ..Τ. Δπηκειεηή Α΄ ή Β΄ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη
ηίηινο εμεηδίθεπζεο ζηελ ππεχζπλε δήισζε αλαθέξεηαη επηπιένλ:
(δ) ππεξεηψ ζε ζέζε θιάδνπ ηαηξψλ -νδνληηάηξσλ Δ..Τ. θαη έρσ απνθηήζεη ηνλ ηίηιν
εμεηδίθεπζεο κεηά ηελ έληαμή κνπ ζην Δ..Τ.
9. Αρτείο pdf ή jpg βηογραθηθού ζεκεηώκαηος ηνπ ππνςήθηνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ απνηειεί ππνρξεσηηθφ δηθαηνινγεηηθφ άιια ππνβάιιεηαη γηα δηεπθφιπλζε
ηνπ ζπκβνπιίνπ. Γηα ηελ απφδεημε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ
ζεκείσκα, απαηηείηαη ε ππνβνιή αξρείσλ ησλ επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ ζηα
αληίζηνηρα πεδία ηεο εθαξκνγήο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα
ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.
10. Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ
πεξηιεπηηθά. Αξρεία pdf ή jpg κε ην Δμψθπιιν θαη ζειίδα βηβιίνπ πεξηιήςεσλ ή δεκνζηεπκέλσλ
άξζξσλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ην πιήζνο πνπ ζα δεισζνχλ, φπσο νξίδνληαη ζηε
ζρεηηθή απφθαζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, ψζηε λα
ιάβεη ν ππνςήθηνο γηα δηνξηζκφ ηαηξφο ηα αληίζηνηρα κφξηα.
11. Οη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ Αρτείο pdf ή jpg
κε πηζηοποηεηηθό ειιελοκάζεηας ηχπνπ Β2 απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο 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. Δλαιιαθηηθά αξρείν pdf ή jpg κε βεβαίσζε γλψζεο
ηεο ειιεληθήο πνπ έρεη ρνξεγεζεί κεηά απφ εμεηάζεηο ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ
Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔ..Τ.), ή ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ή
ηίηινο Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ή ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία
πηπρίνπ ΓΟΑΣΑΠ (ΓΗΚΑΣΑ) κεηά απφ εμεηάζεηο ή ηίηινο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα.
12. Γηα ηηο ζέζεηο νη νπνίεο πξνθεξχζζνληαη κε εηδηθή εκπεηξία, γηα λα ιάβεη ν ππνςήθηνο γηα
δηνξηζκφ ηαηξφο ηελ αλάινγε κνξηφδνηεζε ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη αρτεία pdf ή jpg κε ηα
πηζηοποηεηηθά ή ηης βεβαηώζεης ηα νπνία ζα ηελ απνδεηθλχνπλ. Δάλ δελ δηαζέηεη ηε δεηνχκελε
εηδηθή εκπεηξία, κπνξεί λα δειψζεη θαη λα ιάβεη ηα κφξηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε πξνυπεξεζία πνπ
δηαζέηεη κεηά ηελ ιήςε ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ.
ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ:

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 αξρεία pdf ή jpg ησλ μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ε
ζθξαγίδα ηεο Υάγεο (APOSTILLE) πνπ έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθφ.
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χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο αξηζκ. ΓΗΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014 (ΑΓΑ: ΒΗΖ0Υ6ΤΕ) θαη ΓΗΑΓΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΓΑ: ΒΜ3ΛΥ-ΤΝ9) εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά
επθξηλή αληίγξαθα μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα θαίλεηαη
φηη ηα αληίγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.
 ε ζέζεηο εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ., πνπ πξνθεξχζζνληαη κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2021, δελ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ηαηξνί πνπ ππεξεηνχλ ζε άιιε ζέζε εηδηθεπκέλνπ
ηαηξνχ Δ..Τ., εθηφο εάλ παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο. Ο αλσηέξσ πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη
ζηελ πεξίπησζε δηεθδίθεζεο ζέζεο ηαηξνχ θιάδνπ Δ..Τ. κε βαζκφ Γηεπζπληή
ΠΡΟΘΔΜΗΑ:
Κάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθή αίηεζε γηα ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπγκέλσλ
ζέζεσλ ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ αλά θνξέα (λνζνθνκεία ή Κ.Τ.) θαη κε αλψηαην φξην πέληε (5) θνξείο
κίαο (1) κφλν Γ.Τ.ΠΔ. δειψλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηε ζεηξά πξνηίκεζεο ηνπ.
Ζ αίηεζε-δήιφζε σπουεθηόηεηας, σποβάιιεηαη ειεθηροληθά ζηελ ειεθηροληθή δηεύζσλζε
esydoctors.moh.gov.gr κε ηε τρήζε ηφλ θφδηθώλ εηζαγφγής ζηο TAXISNET.ηελ αλσηέξσ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε νη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε
ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο. Ζ προζεζκία σποβοιής αηηήζεφλ αρτίδεη ζηης 14/02/2020 ώρα
12.00 θαη ιήγεη ζηης 28/02/2020 ώρα 12:00 (όπφς ορίδεηαη ζηελ σπ’αρηζκ. πρφη.
Γ4α/Γ.Π.8252/07-02-2020 απόθαζε έγθρηζες).
Ζ παξνχζα Πξνθήξπμε ΑΝΑΡΣΑΣΑΗ ζην πξφγξακκα “ΓΗΑΤΓΔΗΑ” ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α), θνηλνπνηείηαη ζηνλ Παλειιήλην Ηαηξηθφ χιινγν θαη ζηνπο θαηά
ηφπνπο Ηαηξηθνχο πιιφγνπο, ελψ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο (dpnp_a@moh.gov.gr), θαζψο επίζεο απνζηέιιεηαη ζηελ 6ε ∆.Τ.ΠΔ, πξνθεηκέλνπ λα
αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. Τπουργείο Τγείας
Δ/νση Ανθρώπινων Πόρων Ν.Π.
Σμήμα Ιατρών ΕΤ

Ο Γηοηθεηής
ηοσ Π.Γ.Ν. Σρίποιες
« Ζ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ »

(dpnp_a@moh.gov.gr )
2. 6η Τ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων
Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας (για
ανάρτηση στον ιστότοπό σας)
3. Πανελλήνιος Ιατρικός ύλλογος
Πλουτάρχου 3 και Τψηλάντου, Κολωνάκι
– ΑΘΗΝΑ 106 75 (fax:2107258663)
4. Ιατρικός
ύλλογος
ΑρκαδίαςΥιλελλήνων 8, ΣΡΙΠΟΛΗ 22132
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Διοικητή
2. Δ/ντή Ιατρικής Τπηρεσίας
3. Επιστημονικό υμβούλιο
4. Δ/νση Δ/κού
5. Τπο/νση Δ/κού
6. Σμήμα ΔΑΔ
7. Αυτοτελές Σμήμα Οργάνωσης &
Πληροφορικής (για ανάρτηση στον
ιστότοπο του Νοσοκομείου)
8. Πίνακες Ανακοινώσεων

ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΕΑΝΖ
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