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ΑΠΟΦΑΗ–ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΘΔΜΑ: ΑΠΟΦΑΗ –ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΔΗ ΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΟΤ ΙΑΣΡΟΤ ΚΛΑΓΟΤ
Δ..Τ.

Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1397/1983 (ΦΔΘ 143/η.Α/07.10.1983)
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.1759/1988 (ΦΔΘ 50/η.Α/18.3.1988)
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2071/1992 (ΦΔΘ 123/η.Α/15.07.1992)
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2194/1994 (ΦΔΘ 34/η.Α/16.03.1994)
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2345/1995 (ΦΔΘ 213/η.Α/12.10.1995)
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2519/1997 (ΦΔΘ 165/η.Α/21.08.1997)
7. Σελ αξηζκ. ΓΤ13α/39832/04.12.1997 (ΦΔΘ 1088/η.Β/09.12.1997) «ΙΙεπάπσηζη κπιηηπίυν κπίζηρ και ζςγκπιηικήρ αξιολόγηζηρ ςποτηθίυν για θέζειρ ηος
κλάδος γιαηπών ΕΣΥ».
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2737/1999 (ΦΔΘ 174/η.Α/27.08.1999)
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2889/2001(ΦΔΘ 37/η.Α/02.03.2001)
10.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2955/2001 (ΦΔΘ 256/η.Α/02.11.2001)
11.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3106/2003 (ΦΔΘ 30/η.Α/10.02.2003)
12.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3172/2003 (ΦΔΘ 197/η.Α/06.08.2003)
13.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3204/2003 (ΦΔΘ 296/η.Α/23.12.2003)
14.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3205/2003 (ΦΔΘ 297/η.Α/23.12.2003)
15.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3252/2004 (ΦΔΘ 132/η.Α/16.07.2004)
16.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3293/2004 (ΦΔΘ 231/η.Α/26.11.2004)
17.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3329/2005 (ΦΔΘ 81/η.Α/04.04.2005)
18.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3370/2005 (ΦΔΘ 176/η.Α/11.07.2005)
19.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3527/2007 (ΦΔΘ 25/η.Α/09.02.2007)
20.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3580/2007 (ΦΔΘ 134/η.Α/18.06.2007)
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21.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3754/2009 (ΦΔΘ 43/η.Α/11.03.2009)
22.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3868/2010 (ΦΔΘ 129/η.Α/03.08.2010)
23.Tηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3918/2011(ΦΔΘ 31/η.Α/2.3.2011)
24.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3986/2011 (ΦΔΘ 152/η.Α/01.07.2011)
25. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4025/2011 (ΦΔΘ 228/η. Α/2.11.2011)
26.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4052/2012 (ΦΔΘ41/η.Α /1.3.2012)
27.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4093/2012 (ΦΔΘ 222/η.Α/12.11.2012)
28.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4316/2014 (ΦΔΘ 270/η.Α/24.12.2014),
φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα.
29.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4368/2016 «Μ
Μέηπα για ηην επιηάσςνζη ηος κςβεπνηηικού
έπγος και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΔΘ 21/η.Α/21.02.2016).
30.Σελ ππ΄αξηζκ. πξση. Α2α/Γ.Π. νηθ. 22211/22.03.2016 Τπνπξγηθή Απφθαζε
«Διαδικαζία και ηπόπορ πποκήπςξηρ θέζευν ιαηπών Ε.Σ.Υ. και πποθεζμία και
ηπόπορ ςποβολήρ δικαιολογηηικών» (ΦΔΘ 794/B΄/23.03.2016).
31.Σν ππ΄αξηζκ. πξση. Α2α/Γ.Π. νηθ. 37742/26.5.2016 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο κε ζέκα «Διεςκπινίζειρ ζσεηικά με ςποβολή ξενόγλυζζυν δικαιολογηηικών για θέζειρ ιαηπών κλάδος Ε.Σ.Υ.».
32.Σελ ππ΄αξ. Τ4α/νηθ.6321/17.1.2013 Θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΘ
174/31.1.2013 Α΄) , «Οπγανιζμόρ ηος Πανεπιζηημιακού Γενικού Νοζοκομείος
Θεζζαλονίκηρ «ΑΧΕΠΑ».
33.Σελ αξηζκ. Α2β/Γ.Π.νηθ.46655/21.6.2016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο
πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΘ 335/29.6.2016 η. Τ.Ο.Γ.Γ. ζχκθσλα κε ηελ νπνία
δηνξίζηεθε θνηλφο Γηνηθεηήο ησλ δηαζπλδεφκελσλ Λνζνθνκείσλ Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Λνζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΑΥΔΠΑ –Δηδηθψλ Παζήζεσλ Θεζζαινλίθεο, ν θ. Αλαζηάζηνο παλφο, ν νπνίνο νξθίζηεθε θαη αλέιαβε ππεξεζία ζηηο
30.6.2016.
34.Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. Α2α/Γ.Π./43917/28.6.2017 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο κε ζέκα: «Έγκπιζη για πποκήπςξη θέζευν ειδικεςμένυν ιαηπών ηος
κλάδος Ε.Σ.Υ.».
35.Σελ Απφθαζε πνπ έιαβε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Π.Γ.Λ.Θ. ΑΥΔΠΑ θαηά
ηελ 21ε/14.7.2017 (ζέκα 12o) πλεδξίαζή ηνπ.
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Αποθαζίδοσκε
Σελ πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε ηεο παξαθάησ ζέζεο επί ζεηεία ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ
Δ..Τ. γηα ην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Λνζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΑΥΔΠΑ, σο αθνινχζσο:
•

Μία (1) ζέζε εηδηθεσκέλοσ ηαηρού, εηδηθόηεηας Αλαηζζεζηοιογίας ζηολ
εηζαγωγηθό βαζκό ηοσ Δπηκειεηή Β΄.

A. Γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε γίλνληαη δεθηνί, σο ππνςήθηνη, φζνη έρνπλ:
α. Διιεληθή Ηζαγέλεηα, πιελ φζσλ πξνέξρνληαη απφ Θξάηε Κέιε ηεο Δ.Δ.
β. Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.
γ. Σίηιν αληίζηνηρεο κε ηε ζέζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο.
δ. Ζιηθία πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 50ν έηνο γηα ηνπο Δπηκειεηέο Β΄. Ωο εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο ινγίδεηαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο εληφο
ηνπ νπνίνπ ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη ην απαηηνχκελν φξην ειηθίαο.

Β. Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, εηο ηξηπινχλ:
1.
Αίηεζε - Γήισζε ζε εηδηθφ έληππν ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (www.moh.gov.gr), ζηνλ ηζηφηνπν ησλ Γ.Τ.Πε. θαη
ησλ Λνζνθνκείσλ ή ρνξεγείηαη απφ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Π.Γ.Λ.Θ. ΑΥΔΠΑ, ζην νπνίν ππνβάιινληαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο. Ζ αίηεζε-δήισζε ζπκπιεξψλεηαη κε αθξίβεηα θαη ζε φια ηα
ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη. Αηηήζεηο ζε άιιν έληππν ή αηηήζεηο ζηηο νπνίεο δελ
έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, δελ γίλνληαη δεθηέο.
2.

Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ. ε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ θξάηνπο κέινπο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη θαη θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζεο. ε
πεξίπησζε πηπρίσλ απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απαηηείηαη θσηναληίγξαθν ηνπ μελφγισζζνπ πηπρίνπ, θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζεο θαη
θσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηζνηηκίαο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ.

3.

Φσηναληίγξαθν Απφθαζεο άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.

4.

Φσηναληίγξαθν Απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο.

5.

Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ, ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη:




ν ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο
ε αζθνχκελε εηδηθφηεηα θαη
ν ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζήο ηεο.
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6.

Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ή θσηναληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα πνιίηε θξάηνπο κέινπο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.

7.

Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή βεβαίσζε λφκηκεο απαιιαγήο,
φπνπ είλαη απαξαίηεηε (ε ππνβαιιφκελε βεβαίσζε εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα
ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο).

8.

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα δηνξηζκφ γηαηξνχ, ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη:
α) Όηη δελ έρεη αξλεζεί δηνξηζκφ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ Δ..Τ. ή ζε
αληίζεηε πεξίπησζε, φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο αλάιεςεο ππεξεζίαο.
β) Όηη δελ έρεη παξαηηεζεί απφ ζέζε θιάδνπ γηαηξψλ Δ..Τ. πξηλ απφ ηελ ζπκπιήξσζε δχν (2) ρξφλσλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη
έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαίηεζήο ηνπ.
γ) Όηη έρεη ζπκπιεξψζεη δχν (2) ρξφληα ζπλερνχο ππεξεζίαο ζε νκνηφβαζκε κε
ηελ θξηλφκελε ζέζε εάλ είλαη ήδε ηαηξφο ηνπ Δ..Τ.

9.

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα δηνξηζκφ γηαηξνχ, ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη:
 Όηη δελ ππεξεηεί ζην Δ..Τ. ή φηη έρεη ππνβάιιεη παξαίηεζε απφ ηε ζέζε ηαηξνχ θιάδνπ Δ..Τ. ζηελ νπνία ππεξεηεί. Ζ παξαίηεζε ζα πξέπεη λα έρεη
ππνβιεζεί ζηνλ θνξέα πνπ ππεξεηεί ν ππνςήθηνο, κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο.

10. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη πεξηιεπηηθά ηα νπζηαζηηθά
πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηδηαίηεξα εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Λ. 2519/1997 (ΦΔΘ 165/η.Α):
Δθηφο απφ απηά ν ππνςήθηνο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ην Βηνγξαθηθφ εκείσκα
κε θάζε ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απνηειεί νπζηαζηηθφ θξηηήξην γηα ηελ
θξίζε θαη αμηνιφγεζή ηνπ απφ ην πκβνχιην Θξίζεο.
11.

Γηα ηελ απφδεημε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Βηνγξαθηθφ εκείσκα απαηηείηαη ε ππνβνιή επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ.

12.

Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πεξηιεπηηθά. Αλάηππα δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη επηζηεκνληθά πεξην-
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δηθά ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί ηέηνηεο εξγαζίεο, ππνβάιινληαη θαηά ηελ
θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ.
Δπηζηεκνληθέο εξγαζίεο γξακκέλεο ζε μέλε γιψζζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη
θαη κεηαθξαζκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
13.

Οη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ βεβαίσζε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε νπνία ρνξεγείηαη κεηά απφ εμεηάζεηο
ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Θεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΘΔ..Τ.) θαηά
ηα νξηδφκελα ζηελ Γ/10424/31.03.1993 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΘ 263/η.Β).
Γηα ηνπο ηαηξνχο πνπ είλαη απφθνηηνη Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ή έρνπλ απνθηήζεη ηίηιν εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, δελ απαηηείηαη βεβαίσζε 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. ηα απιά θσηναληίγξαθα ησλ μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζα
πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ε ζθξαγίδα ηεο Υάγεο (APOSTILLE) πνπ έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθφ. ε θάζε πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο
ππ΄αξηζκ. ΓΗΘΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014 (ΑΓΑ:ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ) θαη ΓΗΑΓΠ/Φ
Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΓΑ:ΒΚ3ΙΥ-ΤΛ9) εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ 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.
Γ. Ζ Αίηεζε - Γήισζε κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο ΑΥΔΠΑ εηο ηξηπινχλ, ζε αηνκηθνχο θαθέινπο θάζε ζεηξά, κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ, ήηνη από 18.8.2017 κέτρη θαη 6.9.2017. Αηηήζεηοδειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, δελ γίλνληαη δεθηέο.
Απφ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ νη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα παίξλνπλ θάζε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ζηα ηειέθσλα 2313
303776, 2313 303773 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.
Αηηήζεηο - δειψζεηο καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ, κέζα ζηελ νξηζζείζα πξνζεζκία. Γηα ηηο αηηήζεηο απηέο ε εκεξνκελία ππνβνιήο πξνθχπηεη είηε απφ ηε
ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ είηε απφ ην απνδεηθηηθφ παξάδνζεο ζηελ εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο.

ηίιπ. Θπξηαθίδε αξ. 1, 546 36 Θεζζαινλίθε, ηει. 23133303111, 2313303102, fax: 2313303096
web site: www.ahepahosp.gr, e-mail: ahepahos@med.auth.gr

ΑΔΑ: 6ΠΦΨ469064-ΙΒΒ

Γ. Ζ απφθαζε-πξνθήξπμε αλαξηάηαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112 Α΄) θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Παλειιήλην Ηαηξηθφ χιινγν
θαη ζηνπο θαηά ηφπνπο Ηαηξηθνχο πιιφγνπο, ελψ απνζηέιιεηαη θαη ζηελ 4ε
Γ.Τ.Πε. Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ θαη ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΑΝΟ

Θνηλνπνίεζε:
 4ε Γ.Τ.Πε. Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο.
 Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο.
 Ηαηξηθνί χιινγνη ηεο ρψξαο.
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