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ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΣΗΡΗΗ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ
ΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΙΑΣΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ έρνληαο ππφςε:
1. Τελ αξηζκ. Α2β/Γ.Π. νηθ.46655/21.6.2016 Απφθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο
πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 335/29.6.2016 η. Υ.Ο.Γ.Γ. ζχκθσλα κε ηελ νπνία
δηνξίζηεθε θνηλφο Γηνηθεηήο ησλ δηαζπλδεφκελσλ Ννζνθνκείσλ Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΑΦΔΠΑ- Δηδηθψλ Παζήζεσλ Θεζζαινλίθεο, ν θ. Αλαζηάζηνο Σπαλφο, ν νπνίνο νξθίζηεθε θαη αλέιαβε ππεξεζία ζηηο
30.6.2016.
2. Τνλ Οξγαληζκφ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο
«ΑΦΔΠΑ» ππ’ αξηζκ.Υ4α/6321/17.01.13 Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε, ΦΔΚ
174/31.01.2013 η. Β΄.
3. Τελ ππ. αξηζ. Υ7/Γ.Π. νηθ.86981/5.9.2002 (ΦΔΚ 1206/Β΄/18.9.2002), Απφθαζε
ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Πξφλνηαο κε ζέκα «Αλαγλψξηζε Παζνινγηθψλ θαη
Παηδηαηξηθψλ Κιηληθψλ σο θαηάιιεισλ γηα εμεηδίθεπζε ησλ γηαηξψλ ζηελ Λνηκσμηνινγία.
4. Τν ππ’ αξηζ. Υ10α/νηθ.18913/9.2.2009 Απφθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Γηαδηθαζία θαη ηξφπνο δηνξηζκνχ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ γηα εμεηδίθεπζε ζηελ Λνηκσμηνινγία.)
5. Τελ αξ. Γ4α/νηθ.21243/12.3.2018 (ΦΔΚ 972/19.03.2018/Τ.β’) Απφθαζε ηνπ
Υπνπξγνχ Υγείαο (Γηαδηθαζία θαη ηξφπνο δηνξηζκνχ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ γηα
εμεηδίθεπζε ζηελ Λνηκσμηνινγία.)
6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3418/28.11.2005 (ΦΔΚ287 η. Α΄) « Κψδηθαο Ηαηξηθήο Γενληνινγίαο».
Καηαπηίδει και ηεπεί δχν (2) ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο, (έλαο γηα ηνπο ηδηψηεο θαη
έλαο γηα ηνπο ηαηξνχο θιάδνπ ΔΣΥ) εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ εηδηθφηεηαο Παζνινγίαο ή
Παηδηαηξηθήο, ππνςεθίσλ γηα εμεηδίθεπζε ζηε Λνηκσμηνινγία, νη νπνίνη βξίζθνληαη
αλαξηεκέλνη θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ.
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1. Γηθαίσκα εγγξαθήο ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ λνζνθνκείσλ πξνο εμεηδίθεπζε έρνπλ:
α. Διιελίδεο/Έιιελεο ππήθννη ή ππήθννη θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ή ζχδπγνη Διιήλσλ ππεθφσλ ή ππεθφσλ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή ππήθννη ηξίησλ
ρσξψλ κε δειηίν παξακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο ή θάηνρνη κπιε θάξηαο ηεο
Δ.Δ. ή θάηνρνη δειηίνπ παξακνλήο δεχηεξεο γεληάο ή θάηνρνη δειηίνπ άδεηαο παξακνλήο νκνγελνχο
β. Κάηνρνη ηίηινπ ησλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηεο Λνηκσμηνινγίαο, Παζνινγίαο ή Παηδηαηξηθήο
2. Οη ηαηξνί έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο εγγξαθήο ζηνπο θαηαιφγνπο φισλ ησλ
λνζνθνκείσλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί πξνο εμεηδίθεπζε.
3. Οη ηαηξνί θαηαρσξνχληαη ζε φινπο ηνπο θαηαιφγνπο ησλ λνζνθνκείσλ πνπ έρνπλ
επηιέμεη κε ηελ αίηεζή ηνπο θαη ε κεηαμχ ηνπο πξνηεξαηφηεηα αλά λνζνθνκείν θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ρξφλν θαηάζεζεο θαη ηνλ απφιπην αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζήο
ηνπο.
4. Ζ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ νηθείνπ λνζνθνκείνπ ειέγρεη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά θαη θαηαρσξεί ηελ αίηεζε ζηνπο αληίζηνηρνπο θαηαιφγνπο πξνο εμεηδίθεπζε
ΑΠΑΙΤΟΥΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Για ηεν εγγπαθή ηοςρ ζηον καηάλογο, οι ενδιαθεπόμενοι/ερ ιδιώηερ ιαηποί
ςποβάλλοςν ηα εξήρ δικαιολογεηικά:
i. Αίηεζε/Υπεχζπλε δήισζε ζε εηδηθφ έληππν ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηνλ
ηζηφηνπν ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο (www.moh.gov.gr) θαη ησλ λνζνθνκείσλ, ή ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ ζηελ νπνία ππνβάιινληαη ηα δηθαηνινγεηηθά. Ζ αίηεζε/ππεχζπλε δήισζε ζπκπιεξψλεηαη κε αθξίβεηα θαη ζε φια ηα ζηνηρεία
πνπ πεξηιακβάλεη. Αηηήζεηο ζε δηαθνξεηηθφ απφ ην παξαπάλσ έληππν ή αηηήζεηο
ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, δελ γίλνληαη δεθηέο.
ii. Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ. Σε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ θξάηνπο κέινπο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη θαη θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζεο. Σε
πεξίπησζε πηπρίσλ απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απαηηείηαη θσηναληίγξαθν ηνπ μελφγισζζνπ πηπρίνπ, θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζεο θαη θσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηζνηηκίαο ηνπ ΓΟΑΤΑΠ.
iii. Φσηναληίγξαθν απφθαζεο άδεηαο ή βεβαίσζεο άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.
iv. Φσηναληίγξαθν απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο.
v. Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο εγγξαθήο ζε Ηαηξηθφ Σχιινγν ηεο επηθξάηεηαο.
vi. Φσηναληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη ν/ε
θάηνρνο είλαη Έιιελαο ππήθννο ή ππήθννο ρψξαο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Οη ζχδπγνη Διιήλσλ ππεθφσλ ή ππεθφσλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ θσηναληίγξαθν δειηίνπ κφληκεο δηακνλήο κέινπο
νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο. Οη ππήθννη ρσξψλ εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ:
- θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ παξακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο ή
- θσηναληίγξαθν κπιε θάξηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή - θσηναληίγξαθν δειηίνπ
άδεηαο παξακνλήο νκνγελνχο ή
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- θσηναληίγξαθν δειηίνπ παξακνλήο δεχηεξεο γεληάο.
vii. Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή βεβαίσζε λφκηκεο απαιιαγήο, νη
νπνίεο εθδίδνληαη απφ ην Τκήκα Ηαηξψλ ππφρξεσλ θαη επί ζεηεία ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ Ν.Π. ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο.
viii. Οη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ρσξψλ εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 απφ
ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο 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. Γεθηέο γίλνληαη επίζεο βεβαηψζεηο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί κεηά απφ εμεηάζεηο ελψπηνλ
ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Κεληξηθνχ Σπκβνπιίνπ Υγείαο (ΚΔ.Σ.Υ.).
Γηα ηνπο ηαηξνχο πνπ είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, ή
απφθνηηνη Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ, ή δηαζέηνπλ απφθαζε ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο ηνπ πηπρίνπ ηνπο απφ ηνλ ΓΟΑΤΑΠ (ΓΗΚΑΤΣΑ) κεηά απφ εμεηάζεηο, ή έρνπλ απνθηήζεη ηίηιν εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, δελ απαηηείηαη βεβαίσζε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.
Όια ηα μελφγισζζα πηπρία θαη πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα έρνπλ κεηαθξαζηεί επίζεκα ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ηηο αξκφδηεο πξνο ηνχην αξρέο ηεο
εκεδαπήο. Σηα απιά θσηναληίγξαθα ησλ μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ε ζθξαγίδα ηεο Φάγεο (APOSTILLE) πνπ έρεη ηεζεί
ζην πξσηφηππν πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθφ. Σε θάζε πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο αξηζκ. ΓΗΣΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014 (ΑΓΑ: ΒΗΖ0Φ-6ΥΕ) θαη ΓΗΑΓΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΓΑ: ΒΜ3ΛΦ-ΥΝ9) εγθπθιίνπο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή
θσηναληίγξαθα μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη ηα έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί πξσηίζησο απφ δηθεγφξν.

Β. Για ηεν εγγπαθή ηοςρ ζηον καηάλογο, οι ενδιαθεπόμενοι/ερ ιαηποί κλάδος
Δ.Σ.Υ, ςποβάλλοςν ηα εξήρ δικαιολογεηικά:
i) Αίηεζε/Υπεχζπλε δήισζε ζε εηδηθφ έληππν ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηνλ
ηζηφηνπν ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο (www.moh.gov.gr) θαη ησλ λνζνθνκείσλ, ή ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ ζηελ νπνία ππνβάιινληαη ηα δηθαηνινγεηηθά. Ζ αίηεζε/ππεχζπλε δήισζε ζπκπιεξψλεηαη κε αθξίβεηα θαη ζε φια ηα ζηνηρεία
πνπ πεξηιακβάλεη. Αηηήζεηο ζε δηαθνξεηηθφ απφ ην παξαπάλσ έληππν ή αηηήζεηο
ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, δελ γίλνληαη δεθηέο.
ii) Τελ γλψκε ηνπ ΓΣ ηνπ λνζνθνκείνπ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ
ηκήκαηνο ή ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ ππεξεηεί ν ηαηξφο. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ησλ ηαηξψλ θιάδνπ ΔΣΥ πνπ επηζπκνχλ λα εμεηδηθεπζνχλ εθδίδεηαη απφ ην λνζνθνκείν πνπ ππεξεηεί ν ηαηξφο ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ
λ. 2071/1992.
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Οη αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζην λνζνθνκείν είηε απηνπξνζψπσο
είηε κέζσ πιεξεμνπζίνπ πνπ έρεη εηδηθά εμνπζηνδνηεζεί γη’ απηφ κε εμνπζηνδφηεζε, κε
ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο/ηεο εμνπζηνδνηνχζαο
ζχκθσλα κε ην λφκν, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο ζηελ αθφινπζε ηαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε:
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΦΔΠΑ»
Τκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
Σηηιπ. Κπξηαθίδε 1 Τ.Κ. 546 36
ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖ
Αηηήζεηο κε ειιηπή ζηνηρεία πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, δελ θαηαρσξνχληαη ζηνλ θαηάινγν θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο.

Ο ΓΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
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