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ΑΠΟΦΑΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΔΔΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΩΝ ΙΑΣΡΩΝ ΚΛΑΓΟΤ
ΔΤ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 1397/1983(ΦΔΚ 143 Α΄) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν ηέηαξην
ηνπ λ. 4528/2018 (ΦΔΚ 50 Α΄).
β) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ.2071/1992 (ΦΔΚ 123 Α΄) φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ.4368/2016 (ΦΔΚ 21 Α΄).
γ) ηνπ άξζξνπ7 θαη ηνπ 8 ηνπ λ.4498/2017 (ΦΔΚ 172 Α΄) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ λ.4517/2018 (ΦΔΚ 22 Α΄).
δ) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.4508/2017(ΦΔΚ 200 Α΄).
ε) ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.1759/1988 (Α΄50) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29
ηνπ λ. 4461/2017(Α΄38).
2. Σελ ππ΄αξηζκ.Α3α/17738/12-9-2017 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 3320/21-9-2017
η.Β΄) “Οξγαληζκφο ηνπ Παλαξθαδηθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Σξίπνιεο «Ζ
ΔΤΓΓΑΛΗΣΡΗΑ»”.
3. Σελ ππ΄αξηζκ. Α2β/Γ.Π.νηθ.53853/13-07-2016 Απφθαζή ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο (ΦΔΚ
406/27-074-2016 η.Τ.Ο.Γ.Γ.) Γηνξηζκφο Γηνηθεηή ζην Γ.Π.Ν. Σξίπνιεο «Ζ
ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ» αξκνδηφηεηαο 6εο Τ.ΠΔ. Πεινπνλλήζνπ, Ζπείξνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη
Ηνλίσλ Νήζσλ.
4. Σελ ππ’αξ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.4044/17-1-2018 (ΦΔΚ 116 Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Καζνξηζκφο
θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα
ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (ΑΓΑ 6ΓΓΗ465ΦΤΟ-Ν70) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.13274/13-2-2018 (ΦΔΚ 548 Β΄) φκνηα
(ΑΓΑ6ΚΓ465ΦΤΟ-ΔΗ) θαη ηελ ππ΄αξηζκ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.45131/12-06-2018 (ΦΔΚ 2214 Β΄)
φκνηα (ΑΓΑ ΧΚΑΗ465ΦΤΟ-ΥΧ6)
5. Σελ ππ΄αξηζκ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.13273/13-2-2018 (ΦΔΚ 621 Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε
«Γηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (ΑΓΑ ΧΑΚΓ465ΦΤΟΚ5Κ).
6. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.20585/9-3-2018 εγθχθιην ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο
θαη ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ. (ΑΓΑ
ΧΝ2Φ465ΦΤΟ-1ΘΕ).
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7. Σελ ππ΄αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.23273/19-03-2018 ζπκπιεξσκαηηθή εγθχθιην ζρεηηθά κε ηε
δηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ. θαη ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ (ΑΓΑ
ΧΝ2Φ465ΦΤΟ-1ΘΕ).
8. Σελ ππ΄αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.48031/21-06-2018 εγθχθιην ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηνλ ηξφπν
πξνθήξπμεο θαη ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο γηα ζέζεηο εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ
θιάδνπ Δ..Τ. (ΑΓΑ 6Γ6Φ465ΦΤΟ-ΓΓ1).
9.Σελ ππ΄αξηζκ. Γ4α/Γ.Π./60735/09-08-2018 εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο γηα
πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ..
Απνθαζίδνπκε:
Α) ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ γηα πιήξσζε ηηο παξαθάησ θελέο νξγαληθέο ζέζεηο εηδηθεπκέλσλ
ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ ΔΤ επί ζεηεία, ηνπ ΠΑΝΑΡΚΑΓΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ
ΣΡΗΠΟΛΖ «Ζ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ», θαηά εηδηθφηεηα, βαζκφ θαη αξηζκφ, σο εμήο:
α/α
1
2
3

Φνξέαο
Π.Γ.Ν. ΣΡΗΠΟΛΖ
"Ζ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ"
Π.Γ.Ν. ΣΡΗΠΟΛΖ
"Ζ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ"
Π.Γ.Ν. ΣΡΗΠΟΛΖ
"Ζ ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ"

Δηδηθόηεηα

Βαζκόο

Αξηζκόο Θέζεσλ

ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β'

ΜΗΑ (1)

ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β'

ΜΗΑ (1)

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β'

ΜΗΑ (1)

Β) Γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο, γίλνληαη δεθηνί σο Τπνςήθηνη όζνη έρνπλ:
1. Διιεληθή Ηζαγέλεηα ή Ηζαγέλεηα θξάηνπο – κέινπο Δ.Δ.
2. Άδεηα Άζθεζεο Ηαηξηθνχ Δπαγγέικαηνο.
3. Σίηιν αληίζηνηρν κε ηελ ζέζε Ηαηξηθήο Δηδηθφηεηαο.
Γ) Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεζε-δήισζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
esydoctors.moh.gov.gr.
2. Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο-δήισζεο ππνςεθηφηεηαο πνπ έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά,
ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ππνςήθην.
3. Φσηναληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ. ε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη
θσηναληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ, θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζεο θαη θσηναληίγξαθν ηεο
απφθαζεο ηζνηηκίαο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ, φπνπ απαηηείηαη.
4. Φσηναληίγξαθν ηεο απόθαζεο άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνύ ή νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.
5. Φσηναληίγξαθν ηεο απόθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθόηεηαο.
6. Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο
άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ε αζθνχκελε εηδηθφηεηα θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζήο
ηεο.
7. Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο ή θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή
θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα πνιίηε θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο απαηηείηαη θαη επίζεκε κεηάθξαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ.
8. Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή βεβαίσζε λόκηκεο απαιιαγήο, φπνπ είλαη
απαξαίηεηε, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην ηκήκα ηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηεο Γηεχζπλζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
9. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ, ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη ηα εμήο:
α) φηη δελ έρεη αξλεζεί δηνξηζκφ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ. .Τ. ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε, φηη
έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο αλάιεςεο ππεξεζίαο,
β) φηη δελ έρεη παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ. .Τ. πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε δπν (2)
ρξφλσλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα
απφ ηελ εκεξνκελία παξαίηεζήο ηνπ,
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γ) φηη έρεη ζπκπιεξψζεη δπν (2) ρξφληα ζπλερνχο ππεξεζίαο ζε νκνηφβαζκε κε ηελ θξηλφκελε
ζέζε εάλ είλαη ήδε ηαηξφο ηνπ Δ..Τ.,
δ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ γηα ζέζεηο Δπηκειεηψλ Α΄ θαη Δπηκειεηψλ Β΄ πνπ ζα
πξνθεξπρζνχλ κέρξη 31-12-2018, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη 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. Γηα ηελ απφδεημε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα,
απαηηείηαη ε ππνβνιή επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ.
11. Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ
πεξηιεπηηθά. Αλάηππα δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ζηα
νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί ηέηνηεο εξγαζίεο, ππνβάιινληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ.
12. Οη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ πηζηνπνηεηηθφ
ειιελνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Τπνπξγείνπ 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 πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔ..Τ.). 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 ΓΟΑΣΑΠ (ΓΗΚΑΣΑ) κεηά απφ
εμεηάζεηο, ή έρνπλ απνθηήζεη ηίηιν εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, δελ απαηηείηαη βεβαίσζε γλψζεο
ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.
13. Οη ππνςήθηνη γηα ζέζεηο νη νπνίεο πξνθεξχζζνληαη κε εηδηθέο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα
ππνβάιινπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο βεβαηψζεηο ηα νπνία αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ πξνθήξπμε,
άιισο ε ππνςεθηφηεηα θξίλεηαη κε παξαδεθηή.
ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ:
 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 & ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ππ΄αξηζ. ΓΗΚΠΟ/Φ.15νηθ.8342/01-042014 (ΑΓΑ:ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ) θαη ΓΗΑΓΠ/Φ Α.2.3/21119/01-09-2014 (ΑΓΑ:ΒΜ3ΛΥ-ΤΝ9)
εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά
απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα μελφγισζζσλ πηπρίσλ & πηζηνπνηεηηθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε
φηη ηα έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί πξσηίζησο απφ δηθεγφξν.
 ε ζέζεηο εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ., πνπ πξνθεξχζζνληαη κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ
2018, δελ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ηαηξνί πνπ ππεξεηνχλ ζε άιιε ζέζε εηδηθεπκέλνπ
ηαηξνχ Δ..Τ., εθηφο εάλ παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ:
Κάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηα ζε κία (1) έσο θαη πέληε (5) ζέζεηο
εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ., πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί απφ κία Γ.Τ.ΠΔ. ηελ αίηεζε ηνπ ν
ππνςήθηνο δειψλεη ππνρξεσηηθά ηε ζεηξά πξνηίκεζεο ηνπ γηα θάζε ζέζε.
Η αίηεζε-δήισζε ππνςεθηόηεηαο, ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
esydoctors.moh.gov.gr κε ηε ρξήζε ησλ θσδηθώλ εηζαγσγήο ζην TAXISNET.ηελ αλσηέξσ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε νη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε
ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο. Η πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ αξρίδεη ζηηο 03/09/2018 ώξα
12κ.κ. θαη ιήγεη ζηηο 21/09/2018 ώξα 23:59 ( όπσο νξίδεηαη ζηελ ππ’αξηζκ. πξση.
Γ4α/Γ.Π./60735/09-08-2018 απόθαζε έγθξηζεο).
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ΑΔΑ: 7Ζ9Υ469Η2Π-Κ73
Σα πεδία ηνπ ειεθηξνληθνχ εληχπνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο αθνξνχλ ζηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο
ηνπ ππνςεθίνπ, ζηα ηππηθά πξνζφληα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε ην
παξαδεθηφ ηεο ππνςεθηφηεηαο ηνπ θαη ζηα νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ ζπκπιεξψλνληαη ζχκθσλα
κε ηνπο πίλαθεο 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ππ’αξ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.4044/17-1-2018 116 Β’
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζία ππνβνιήο
ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» .
Ζ ππνβνιή πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο αηηήζεσλ-δειψζεσλ γηα ηελ ίδηα ζέζε έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ
απηνδίθαην απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. Ζ αίηεζε-δήισζε επέρεη
θαη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α’/75) σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ
δεινχκελσλ ζ' απηήλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνςεθίνπ.
Μέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ν ππνςήθηνο πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηε Γηεύζπλζε
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο 6εο Γ.Τ.ΠΔ (Τπάηεο 1& Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ Σ.Κ. 26441
ΠΑΣΡΑ), απηνπξνζώπσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν από απηόλ πξόζσπν ή λα απνζηείιεη
ηαρπδξνκηθά, είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή είηε κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο, ζε έληππε κνξθή
ηα δηθαηνινγεηηθά θαη εθηππσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν αληίγξαθν ηεο ππνβιεζείζαο
ειεθηξνληθά αίηεζεο ζε θιεηζηό θάθειν ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε ζέζε γηα ηελ νπνία
ππνβάιιεη ππνςεθηόηεηα.
Ο ππνςήθηνο πνπ ππνβάιιεη ππνςεθηόηεηα ζε δηαθνξεηηθό πκβνύιην, θαηαζέηεη
ηζάξηζκνπο κε ηηο ζέζεηο πνπ δηεθδηθεί θαθέινπο δηθαηνινγεηηθώλ κε εθηππσκέλν θαη
ππνγεγξακκέλν αληίγξαθν ηεο ππνβιεζείζαο ειεθηξνληθά αίηεζεο ζε θάζε θάθειν.
Ζ παξνχζα Πξνθήξπμε ΑΝΑΡΣΑΣΑΙ ζην πξφγξακκα “ΓΙΑΤΓΔΙΑ” ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α), θνηλνπνηείηαη ζηνλ Παλειιήλην Ηαηξηθφ χιινγν θαη ζηνπο θαηά
ηφπνπο Ηαηξηθνχο πιιφγνπο, ελψ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο (dpnp_a@moh.gov.gr ), θαζψο επίζεο απνζηέιιεηαη ζηελ 6ε ∆.Τ.ΠΔ, πξνθεηκέλνπ λα
αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. Τπουργείο Τγείας
Δ/νση Ανθρώπινων Πόρων Ν.Π.
Σμήμα Ιατρών ΕΤ

Ο Γηνηθεηήο
ηνπ Π.Γ.Ν. Σξίπνιεο
« Η ΔΤΑΓΓΔΛΙΣΡΙΑ »

(dpnp_a@moh.gov.gr )
2. 6η Τ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων
Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας (για
ανάρτηση στον ιστότοπό σας)
3. Πανελλήνιος Ιατρικός ύλλογος
Πλουτάρχου 3 και Τψηλάντου, Κολωνάκι
– ΑΘΗΝΑ 106 75 (fax:2107258663)
4. Ιατρικός
ύλλογος
ΑρκαδίαςΥιλελλήνων 8, ΣΡΙΠΟΛΗ 22132
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Διοικητή
2. Δ/ντή Ιατρικής Τπηρεσίας
3. Επιστημονικό υμβούλιο
4. Δ/νση Δ/κού
5. Τποδ/νση Δ/κού
6. Σμήμα ΔΑΔ
7. Σμήμα Γραμματείας
8. Σμήμα Πληροφορικής (για ανάρτηση
στον ιστότοπο του Νοσοκομείου)
9. Πίνακες Ανακοινώσεων

ΠΔΣΡΟ ΣΟΜΑΡΑ
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