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φρ// #  1  L Lή

προκήρυξης μίας (1)  Θέσης    ειδικευμένου Διευθυντή  Ιατρού του κλάδου  Ε.Σ.γ. του
Ψγχ1ΑΤΡ1ΚΟγ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟγ ΑΠΙΚΗΣ

Η Δ1Ο1ΚΗΤΡ1Α ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕ1ΟΥ
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

α)  της  παρ.1,  του   αρθ.6'9,  του   Ν.2071/1992   (Α'123)   «Εκσυγχρονισμός   και  Οργάνωση
Συστήματος  γγείας», ,όπως  αντικαταστάθηκε  από  την  παρ.  1  του  αρθ.  35  «Εισαγωγικός

βαθμός   κλάδου   ιατρών   Ε.Σ.γ.»,   του   Ν.   4368/2016   «Μέτρα  για  την   επιτάχυνση   του
κυβερνητικού έργου  και άλλες διατάξεις»,

β)  το  αρθρ.  26  του  Ν.  1397/1983  όπως  αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  τέταρτο  του  Ν.
4528/2018,

γ) του άρθρου 43 του Ν.1759/1988 (Α'50) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
29 του Ν.4461/2017 (Α'38),
δ) της παρ.10, του αρθ.69, του Ν. 2071/1992 (Α'123),
ε) το άρθρ. 4 του Ν.3754/2009 (ΦΕΚ 43Α) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρ.
59 του Ν.3918/2011,
στ) της παρ,16 του άρθρου 8 του Ν. 3868/2010 ΊΑ'  129)

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. το με αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π.οικ.37742/26-5-2016 έγγραφο του γπουργείου γγείας σχετικά

με διευκρινήσεις υποβολής ξενόγλωσσων δικαιολογητικών για Θέσεις ιατρών κλάδου Ε.Σ.γ.,
3.  την  με  αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.4044  (ΦΕΚ  116/Β/23-1-2018) Απόφαση του  γ.γ.  «Καθορισμός
κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής
για Θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.γ.».
4.  την  με  αριθμ.  Γ4α/Γ.Π.  οικ.13273/13-2-2018  (621  Β')  γπουργική  Απόφαση  «Διαδικασία
προκήρυξης Θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ,γ.»
5.  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».
6. το με αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.23273/19-3-2018 έγγραφο του γ.γ. με Θέμα: «Συμπληρωματική
εγκύκλιος σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης Θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.γ. και υποβολής
υποψηφιοτήτων».
7. 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.
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