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α)  Ότι  δεν  έχει  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.
β) `Οτι δεν έχει παραιτηθεί από Θέση κλάδου ιατρών ΕΣγ πριν από τη συμπλήρωση δύο
(2) χρόνων από το διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε
(5) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής του.
γ) 'Οτι έχει συμπληρώσει δύο  (2) χρόνια συνεχούς  υπηρεσίας σε  ομοιόβαθμη  με την
κρινόμενη Θέση, εάν είναι ήδη ιατρός του Ε.Σ.γ.
δ) γπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για Θέσεις Επιμελητών Α' και Επιμελητών Β' που
Θα προκηρυχθούν μέχρι 31-12-2018,  στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπηρετεί στο
Ε.Σ.γ.  ή   ότι έχει υποβάλλει παραίτηση  από τη  Θέση  ιατρού  κλάδου  Ε.Σ.γ.  cπην  οποία
υπηρετεί.    Η  παραίτηση  Θα  πρέπει  να  έχει  υποβληθεί  στον  φορέα  που  υπηρετεί  ο
υποψήφιος,   μέχρι  τη   λήξη   προΘεσμίας   υποβολής   δικαιολογητικών   της   εκάστοτε
προκήρυξης.

ΕΞΑ1ΡΟγΝΤΑ1  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  36 του  Ν.4486/2018 (115Α) οι ιατροί
που  Θα  διεκδικήσουν  Θέσεις σε  βαθμό  Διευθυντή.  Επισημαίνεται ότι οι  ιατροί  με  βαθμό
Διευθυντή δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη Θέση Διευθυντή αν δεν έχει παρέλθει εξαετία
από την λήψη του βαθμού (άρθρο 4 του ν.3754/2009 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.
1 του άρθρου 53 του Ν.3918/2011).

10. Βιογραφικό Σημείωμα. Για την απόδειξη των ουσιαcπικών προσόντων που αναφέρονται
σε αυτό, απαιτείται η υποβολή επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.
11.  Οι επιστημονικές  εργασίες  αναφέρονται αο  βιογραφικό  σημείωμα του  υποψηφίου
περιληπτικά.    Ανάτυπα    δημοσιευμένων    επι6Τημονικών    εργασιών    και    επιστημονικά
περιοδικά,  cπα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες,  υποβάλλονται κατά την  κρίση
του    υποψηφίου.       Επιστημονικές   εργασίες   γραμμένες   σε   ξένη   γλώσσα   πρέπει   να
υποβάλλονται και μεταφρασμένα στα Ελληνικά.
12. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπα.ίκήςΈνωσης πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό
ελληνομάθειας επιπέδου  Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του γπουργείου  Παιδείας,
'Ερευνας και Θρησκευμάτων ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του
Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης.   Δεκτές γίνονται επίσης  βεβαιώσεις γνώσης
της  ελληνικής  γλώσσας  οι  οποίες  έχουν  χορηγηθεί  μετά  από  εξετάσεις  ενώπιον  της
αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου γγείας (ΚΕ.Σ.γ.),  Για τους ιατρούς που είναι
απόφοιτοι    δευτεροβάθμιας    εκπαίδευσης    στην    Ελλάδα,     ή     απόφοιτοι    Ελληνικού
Πανεπιστημίου ή διαθέτουν απόφαση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον
ΔΟΑΤΑΠ  (ΔΙΚΑΤΣΑ)  μετά από εξετάσεις  ή  έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην  Ελλάδα,
δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
13.  Οι υποψήφιοι για Θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται με ειδικές προύποθέσεις πρέπει να
υποβάλλουν   τα   πιστοποιητικά   ή   τις   βεβαιώσεις   τα   οποία   αναφέρονται   ρητά   στην
προκήρυξη, άλλως η υποψηφιότητα κρίνεται μη παραδεκτή. 'Ολα τα ξενόγλωσσα πτυχία και
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