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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΕΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΙΑΣΡΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΕΤ
Η Διοικιτρια του Γ.Ν. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑ - ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΤ
Ζχοντασ υπόψθ:
1) Σισ διατάξεισ:
α) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 69 του ν.2071/1992(Αϋ123) όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.1 του
άρκρου 35 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21Αϋ) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου και άλλεσ
διατάξεισ».
β) του άρκρου 7 και του 8 του ν.4498/2017 (Αϋ172) όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου ζνατου
του ν.4517/2018 (Αϋ22).
γ) τθσ παρ.4 του άρκρου 49 του ν.4508/2017 (Αϋ200).
δ) του άρκρου 43 του ν.1759/1988 (Αϋ50) όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 29 του
ν.4461/2017 (Αϋ38).
ε)του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98 Αϋ) «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά
όργανα», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ςτ) του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ98 Αϋ) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ , Τπουργϊν , Αναπλθρωτϊν
Τπουργϊν και Τφυπουργϊν».
2. Σθν υπ αρικμ Τ25/6-10-2015 (ΦΕΚ 2144 Βϋ) απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον
Αναπλθρωτι Τπουργό Τγείασ Παφλο Πολάκθ».
3. Σθν υπϋαρικμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/17-1-2018 116Βϋ Τπουργικι απόφαςθ «Κακοριςμόσ κριτθρίων επιλογισ
και διαδικαςίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων ,αξιολόγθςθσ και επιλογισ για κζςεισ κλάδου ιατρϊν και
οδοντιάτρων Ε..Τ.» (ΑΔΑ 6ΔΔΙ465ΦΤΟ-Ν70) όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπϋαρικμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.13274/13-22018 (548 Β) όμοια (ΑΔΑ 6ΚΓ465ΦΤΟ-ΕΙ).
4. Σθν υπϋαρικμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.13273/13-2-2018 (621 Β) Τπουργικι Απόφαςθ «Διαδικαςία προκιρυξθσ κζςεων
ιατρϊν και οδοντιάτρων ΕΤ» (ΑΔΑ ΩΑΚΓ465ΦΤΟ-Κ5Κ).
5.Σθν υπϋαρικμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.20585/9-3-2018 εγκφκλιο ςχετικά με τθ διαδικαςία προκιρυξθσ και υποβολισ
υποψθφιότθτασ για τθν πλιρωςθ κζςεων ιατρϊν κλάδου ΕΤ (ΑΔΑ ΩΝ2Φ465ΦΤΟ-1ΘΗ).
6. Σθν αρικμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.48031/21-06-2018 εγκφκλιο ςχετικά με τθ διαδικαςία προκιρυξθσ και υποβολισ
υποψθφιότθτασ για τθν πλιρωςθ κζςεων ιατρϊν κλάδου ΕΤ (ΑΔΑ :6Λ6Ψ465ΦΤΟ-ΔΓ1).
7. Σθν αρικμ.Γ4α/Γ.Π./22556/22-03-2019 Τπουργικι απόφαςθ ζγκριςθσ για προκιρυξθ κζςεων ειδικευμζνων
Ιατρϊν του κλάδου ΕΤ.
8. Σο με αρικμ πρωτ: 166/09-01-2019 αίτθμα ζγκριςθσ τθσ Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου μασ, για τθν
προκιρυξθ μια (1) κζςθσ Επιμελθτι Βϋ Πακολογίασ.
10. τθν φπαρξθ κενισ οργανικισ κζςθσ ιατροφ ΕΤ ειδικότθτασ Πακολογίασ
11. Σον Οργανιςμό του Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΤ (ΦΕΚ 1435/2012 τ. Βϋ) και τθν ΚΤΑ με αρικμ. Τ4α/οικ. 123818/12 (ΦΕΚ
3486 Β/31-12-2012) : Ενοποιθμζνοσ Οργανιςμόσ του Γενικοφ Νοςοκομείου Αιγίου και του Γενικοφ
Νοςοκομείου – Κζντρου Τγείασ Καλαβρφτων.
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ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Σθν προκιρυξθ για τθν πλιρωςθ τθσ παρακάτω επί κθτεία κζςθσ ειδικευμζνου ιατροφ του κλάδου ΕΤ του
Γ.Ν. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑ - ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΤ

ωσ εξισ:
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

ΒΑΘΜΟ
ΕΠΙΜΕΛΘΣΘ Βϋ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ
1

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΣΗΣΑ
Για τθν παραπάνω κζςθ γίνονται δεκτοί ωσ υποψιφιοι όςοι ζχουν:
1. Ελλθνικι ικαγζνεια, πλθν όςων προζρχονται από κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε
2. Άδεια άςκθςθσ Ιατρικοφ Επαγγζλματοσ
3. Σίτλο αντίςτοιχθσ με τθ κζςθ Ιατρικισ Ειδικότθτασ.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΩΝ

Κάκε υποψιφιοσ μπορεί να υποβάλλει υποψθφιότθτα ςε μία (1) ζωσ και πζντε (5) κζςεισ ειδικευμζνων
ιατρϊν κλάδου Ε..Τ., που ζχουν προκθρυχκεί από μία Δ.Τ.ΠΕ., με τισ προκθρυχκείςεσ κζςεισ τθσ 1θσ και 2θσ
Δ.Τ.ΠΕ., κακϊσ και τθσ 3θσ και 4θσ Δ.Τ.ΠΕ. να κεωροφνται, αντιςτοίχωσ, ωσ κζςεισ μιασ (1) Δ.Τ.ΠΕ. τθν αίτθςι
του ο υποψιφιοσ δθλϊνει υποχρεωτικά τθ ςειρά προτίμθςισ του για κάκε κζςθ.
Η αίτθςθ-διλωςθ υποψθφιότθτασ, υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
esydoctors.moh.gov.gr, αρχίηει ςτισ 09 -04-2019 ϊρα 12 μ.μ. και λιγει ςτισ 30-04-2019 ϊρα 23:59
Η αίτθςθ –διλωςθ υποβάλλεται ςτθν ανωτζρω θλεκτρονικι διεφκυνςθ με τθ χριςθ των κωδικϊν
ειςαγωγισ ςτο ΣΑΧΙSNET.
Σα πεδία του θλεκτρονικοφ εντφπου βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ αφοροφν ςτα ςτοιχεία ταυτότθτασ του
υποψθφίου, ςτα τυπικά προςόντα που τεκμθριϊνουν ςφμφωνα με τθν προκιρυξθ το παραδεκτό τθσ
υποψθφιότθτάσ του και ςτα ουςιαςτικά προςόντα που ςυμπλθρϊνονται ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ 1, 2, 3, 4
και 5 του παραρτιματοσ τθσ αρικμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/17-1-2018 116Βϋ Τπουργικισ απόφαςθσ «Κακοριςμόσ
κριτθρίων επιλογισ και διαδικαςίασ υποβολισ υποψθφιοτιτων, αξιολόγθςθσ και επιλογισ για κζςεισ κλάδου
ιατρϊν και οδοντιάτρων Ε..Τ.» (ΑΔΑ 6ΔΔΙ465ΦΤΟ-Ν70).
Θ υποβολι περιςςοτζρων τθσ μιασ αιτιςεων-δθλϊςεων για τθν ίδια κζςθ ζχει ωσ ςυνζπεια τον αυτοδίκαιο
αποκλειςμό του υποψθφίου από τθν περαιτζρω διαδικαςία.
Θ αίτθςθ-διλωςθ επζχει και κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75) ωσ προσ τθν
ακρίβεια των δθλοφμενων ς’ αυτιν ςτοιχείων του υποψθφίου.
Μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία κατατίκενται ςε ζντυπθ μορφι τα δικαιολογθτικά και εκτυπωμζνο και
υπογεγραμμζνο αντίγραφο τθσ υποβλθκείςασ θλεκτρονικά αίτθςθσ από τον υποψιφιο, αυτοπροςϊπωσ ι με
εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν πρόςωπο, ι αποςτζλλονται από αυτόν ταχυδρομικά είτε με ςυςτθμζνθ
επιςτολι είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράσ, ςτθ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ οικείασ Δ.Τ.ΠΕ. τθν
περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ των εγγράφων, για το εμπρόκεςμο τθσ κατάκεςθσ λαμβάνεται
υπόψθ θ θμερομθνία παράδοςισ τουσ για αποςτολι και όχι θ θμερομθνία παραλαβισ από τθν παραπάνω
αρμόδια υπθρεςία.
Με τισ διατάξεισ του τετάρτου άρκρου του ν. 4528/2018 (50Α) αντικαταςτάκθκε το άρκρο 26 «Προςόντα
ιατρϊν» του ν. 1397/1983 (Αϋ143) και δεν ορίηεται πλζον όριο θλικίασ για τθν πρόςλθψθ ιατρϊν ςε κζςεισ
του κλάδου Ε..Τ.
Ελάχιςτο χρόνο άςκθςθσ τθσ απαιτοφμενθσ ιατρικισ ειδικότθτασ για το βακμό Βϋ, θ κατοχι του τίτλου
ειδικότθτασ, β) για το βακμό του Αϋ, θ άςκθςθ ειδικότθτασ για δυο (2) τουλάχιςτον χρόνια.
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Με τισ διατάξεισ τθσ παρ.4 του άρκρου 49 του ν.4508/2017 (Αϋ200) ςε κζςεισ ειδικευμζνων ιατρϊν κλάδου
ΕΤ, που προκθρφςςονται μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου 2019 δεν μποροφν να κζςουν υποψθφιότθτα ιατροί που
υπθρετοφν ςε άλλθ κζςθ ειδικευμζνου ιατροφ Ε..Τ., εκτόσ εάν παραιτθκοφν από τθ κζςθ που κατζχουν
μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν τθσ εκάςτοτε προκιρυξθσ.
Από τθν ανωτζρω διάταξθ εξαιροφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 36 του ν.4486/2018 (115 Αϋ),οι
ιατροί που κα διεκδικιςουν κζςεισ ςε βακμό Διευκυντι.
Επιςθμαίνεται ότι οι ιατροί με βακμό Διευκυντι δεν μποροφν να διεκδικιςουν άλλθ κζςθ Διευκυντι αν δεν
ζχει παρζλκει εξαετία από τθ λιψθ του βακμοφ (άρκρου 4 του ν.3754/2009).
Ουδείσ υποβάλλει υποψθφιότθτα ςε κζςθ κλάδου ιατρϊν Ε..Τ ςε Νοςοκομείο αν δεν ζχει εκπλθρϊςει τθ
υπθρεςία υπαίκρου που ορίηει το Ν.Δ 67/68 (ΦΕΚ 303/Αϋ) ι δεν ζχει νόμιμθ απαλλαγι (άρκρο 39, παρ.11 του
Ν.2072/99 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 21, παρ.7 του Ν. 2737/99).
Μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ, ο υποψιφιοσ πρζπει
να κατακζςει ςτθ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ 6θσ Δ.Τ.ΠΕ, (Τπάτθσ 1, Σ.Κ 26441- Πάτρα)
αυτοπροςϊπωσ ι με εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν πρόςωπο ι να αποςτείλει ταχυδρομικά, είτε με ςυςτθμζνθ
επιςτολι είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράσ, ςε ζντυπθ μορφι τα δικαιολογθτικά και εκτυπωμζνο και
υπογεγραμμζνο αντίγραφο τθσ υποβλθκείςασ θλεκτρονικά αίτθςθσ ςε κλειςτό φάκελο ςτον οποίο κα
αναγράφεται θ κζςθ για τθν οποία υποβάλλει υποψθφιότθτα.
Ο υποψιφιοσ που υποβάλλει υποψθφιότθτα ςε διαφορετικό υμβοφλιο, κατακζτει ιςάρικμουσ με τισ κζςεισ
που διεκδικεί φακζλουσ δικαιολογθτικϊν με εκτυπωμζνο και υπογεγραμμζνο αντίγραφο τθσ υποβλθκείςασ
θλεκτρονικά αίτθςθσ ςε κάκε φάκελο.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν υποβολι υποψθφιότθτασ για τθν πλιρωςθ κζςεων ιατρϊν
κλάδου Ε..Τ. είναι τα εξισ:
1. Αίτθςθ-διλωςθ θ οποία υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ esydoctors.moh.gov.gr.
2. Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ-διλωςθσ υποψθφιότθτασ που ζχει υποβλθκεί θλεκτρονικά, υπογεγραμμζνο από
τον υποψιφιο.
3. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. ε περίπτωςθ πτυχίου πανεπιςτθμίου τθσ αλλοδαπισ απαιτείται
φωτοαντίγραφο του πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίςθμθσ μετάφραςθσ και φωτοαντίγραφο τθσ απόφαςθσ
ιςοτιμίασ του ΔΟΑΣΑΠ, όπου απαιτείται.
4. Φωτοαντίγραφο τθσ απόφαςθσ άδειασ άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ.
5. Φωτοαντίγραφο τθσ απόφαςθσ χοριγθςθσ τίτλου ειδικότθτασ.
6. Βεβαίωςθ του οικείου Ιατρικοφ υλλόγου ςτθν οποία να βεβαιϊνεται ο ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςθσ του
ιατρικοφ επαγγζλματοσ, θ αςκοφμενθ ειδικότθτα και ο ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςισ τθσ.
7. Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ ι φωτοαντίγραφο του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι φωτοαντίγραφο
διαβατθρίου. Όταν πρόκειται για πολίτθ κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται και επίςθμθ
μετάφραςθ των δικαιολογθτικϊν αυτϊν.
8. Βεβαίωςθ εκπλιρωςθσ υπθρεςίασ υπαίκρου ι βεβαίωςθ νόμιμθσ απαλλαγισ, όπου είναι απαραίτθτθ, θ
οποία εκδίδεται από το τμιμα ιατρϊν υπθρεςίασ υπαίκρου τθσ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Νομικϊν
Προςϊπων του Τπουργείου Τγείασ.
9. Τπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου για διοριςμό ιατροφ, ςτθν οποία να αναφζρονται τα εξισ:
(α) ότι δεν ζχει αρνθκεί διοριςμό ςε κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε..Τ. ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ, ότι ζχουν
ςυμπλθρωκεί πζντε (5) χρόνια από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ ανάλθψθσ υπθρεςίασ,
(β) ότι δεν ζχει παραιτθκεί από κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε..Τ. πριν από τθ ςυμπλιρωςθ δυο (2) χρόνων από
το διοριςμό του ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί πζντε (5) χρόνια από τθν θμερομθνία
παραίτθςισ του.
(γ) ότι ζχει ςυμπλθρϊςει δυο (2) χρόνια ςυνεχοφσ υπθρεςίασ ςε ομοιόβακμθ με τθν κρινόμενθ κζςθ εάν είναι
ιδθ ιατρόσ του Ε..Τ.
(δ) υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου για κζςεισ Επιμελθτϊν Αϋ και Επιμελθτϊν Βϋ που κα προκθρυχκοφν
μζχρι 31-12-2019, ςτθν οποία να αναφζρεται ότι δεν υπθρετεί ςτο Ε..Τ. ι ότι ζχει υποβάλλει παραίτθςθ από
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τθ κζςθ ιατροφ κλάδου Ε..Τ. ςτθν οποία υπθρετεί. Θ παραίτθςθ κα πρζπει να ζχει υποβλθκεί ςτον φορζα
που υπθρετεί ο υποψιφιοσ, μζχρι τθ λιξθ προκεςμίασ υποβολισ δικαιολογθτικϊν τθσ εκάςτοτε προκιρυξθσ.
10. Για τθν απόδειξθ των ουςιαςτικϊν προςόντων που αναφζρονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, απαιτείται θ
υποβολι επίςθμων πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων.
11. Οι επιςτθμονικζσ εργαςίεσ αναφζρονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα του υποψθφίου περιλθπτικά.
Ανάτυπα δθμοςιευμζνων επιςτθμονικϊν εργαςιϊν και επιςτθμονικά περιοδικά ςτα οποία ζχουν δθμοςιευκεί
τζτοιεσ εργαςίεσ, υποβάλλονται κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου.
12. Οι πολίτεσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ πρζπει να υποβάλλουν πιςτοποιθτικό ελλθνομάκειασ
επιπζδου Β2 από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, ι από
το Διδαςκαλείο Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ι από το
ςχολείο Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ.
Δεκτζσ γίνονται επίςθσ βεβαιϊςεισ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί μετά από
εξετάςεισ ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του Κεντρικοφ υμβουλίου Τγείασ (ΚΕ..Τ.).
Για τουσ ιατροφσ που είναι απόφοιτοι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα, ι απόφοιτοι Ελλθνικοφ
Πανεπιςτθμίου, ι διακζτουν απόφαςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ του πτυχίου τουσ από τον ΔΟΑΣΑΠ
(ΔΙΚΑΣΑ) μετά από εξετάςεισ, ι ζχουν αποκτιςει τίτλο ειδικότθτασ ςτθν Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωςθ
γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ.
13. Οι υποψιφιοι για κζςεισ οι οποίεσ προκθρφςςονται με ειδικζσ προχποκζςεισ πρζπει να υποβάλλουν τα
πιςτοποιθτικά ι τισ βεβαιϊςεισ τα οποία αναφζρονται ρθτά ςτθν προκιρυξθ, άλλωσ θ υποψθφιότθτα
κρίνεται μθ παραδεκτι.
Όλα τα ξενόγλωςςα πτυχία και πιςτοποιθτικά κα πρζπει απαραιτιτωσ να ζχουν μεταφραςτεί επίςθμα ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα από τισ αρμόδιεσ προσ τοφτο αρχζσ τθσ θμεδαπισ. τα απλά φωτοαντίγραφα των
ξενόγλωςςων πτυχίων και πιςτοποιθτικϊν κα πρζπει να φαίνεται και θ ςφραγίδα τθσ Χάγθσ (APOSTILLE) που
ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο πτυχίο ι πιςτοποιθτικό. ε κάκε περίπτωςθ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ υπ’
αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΘ0Χ-6ΤΗ) και ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ: ΒΜ3ΛΧΤΝ9) εγκυκλίουσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα ξενόγλωςςων πτυχίων και πιςτοποιθτικϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα
ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
του Γενικού Νοσοκομείου
Ανατολικής Αχαΐας- Ο.Μ Αιγίου
Π. ΜΑΜΜΗ
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