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'Εχοντας υπόψ η :

1.  τις   διατάξεις   του   άρθρου   7,   παρ.   2   της   με   αριθμ.   Α2δ/Π.Γ.9106/15-2-2016
γπουργικής Απόφασης (314 ΦΕΚ Β') όπου αναφέρεται:
«Εάν  η  απόφαση  επιστρέψει  ανεπίδοτη,  ενημερώνεται  εγγράφως  η  διοικητική
υπηρεσία του νοσηλευτικού ιδρύματος προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες  για  την  ανάρτησή  της  στο  κατάστημα  της  υπηρεσίας,  στον  πίνακα
ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Νοσηλευτικού Ιδρύματος και τη σύνταξη
του   σχετικού   πρωτοκόλλου.   Εντός   δέκα   (10)   εργασίμων   ημερών   από   την
ημερομηνία της ανάρτησης, ο ενδιαφερόμενος ιατρός μπορεί να παρουσιαστεί και
να  αναλάβει τα  καθήκοντα του.  Εάν παρέλθει άπρακτη  και αυτή  η  προΘεσμία
ανακαλείται η απόφαση τοποΘέτησης μετά από σχετική έγγραφη ενημέρωση του
οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος. Μετά την ανάκληση της απόφασης τοποΘέτησης
η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας οφείλει να αποστείλει στο Υπουργείο γγείας
τα δικαιολογητικά του επόμενου στη σειρά προτεραιότητας ιατρού».

2.  τη  με αριθμ. πρωτ.  Γ4δ/Γ.Π.οικ.61450/5-10-2021 απόφαση του γπουργού γγείας
σχετικά με εντολή ανάρτησης πρακτικού τοιχοκόλλησης στο ΨΝΑ,

Στο Χα.tδάρι σήμερα, Δευτέρα 25/10/2021, οι υπάλληλοι του Τμ.
Προσωπικού,  Χριστοθανοπούλου   Παναγιώτα  και  Μόκας  Διονύσης  ,
αναρτήσαμε στους πίνακες ανακοινώσεων του Νοσοκομείου μας τη με
αριθμ.   Γ4δ/Γ.Π.19828/8-6-21   γπουργική   Απόφαση   που   αφορά   στην
τοποΘέτηση  στο  Ψ.Ν.Α  της  ειδικευόμενης  ιατρού  ΓογΜΕΝΑΚΗ  ΕΛΕΝΗ
του Εμμανουήλ, για άσκηση στην ιατρική ειδικότητα της Νευρολογίας.

Συνημμένα: τέσσερεις (4) σελίδες.

οι υπάλληλοι:

Παναγιώτα

Λεωφ. Αθηνών 374, Τ.Κ.124 62, Χαtδάρι.Τηλ. 2132054267.Faχ: 2132054319.e-mαίι: ρrοsορίκου4@ρsyhαt.gr

Πληροφορίες: ΧΡΙΣΤΟΘΑΝΟΟγλογ πΑΝΑΓΙΩΤΑ



;

ΕΛΛΗΝΙΙ{Η   ΔΙiΜΟΚΡΑΠΑ
γποΥΡΓΕΙΟ γΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΙ{Η Δ/ΝΣΗ γπΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕmΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝογ ΔΥΝΑΜΙΚΟγ Ν.n.
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ΘΕΜΑ:      Σχετικά με τοΓιοΘέτηση ειδικευόμενου ιθτρού.
ΣΧΕΤ.:        Η αριθμ. -πρωτ. Γ4δ/Γ.Π.19828/8-6-2021   Απόφαση (  Ωz45465ΦΥΟ-

6ΞΖ)

Με την ανωτέρω  σχετική Απόφαση τοποΘετήθηκε η  ιστρός   ΓογΜΕΝΑΚΗ
Ε^ΕΓ™ ΤΟγ ΕΜΜΑΝογΗ^   στο  ΨγχΊΑτριΙ{Ο ΝΟΣΟΚΟΜΕιΟ ΑΤιττκΗΣ Jγ[α
να      την  έναρm   και   ολοκλήρωση  της  άσκησης   στην     ιcrrρική   ειδικότητα   της
ψυχιcπ.ρικής.

iΞΞ*----Ξ=ίΓΓ*#ΈνηαΗiΞLΞΓΧΓgh-ΞΊaΈ+ε--LΞΞΤaΞ*n*ηα-#iέΞΞΡΞΊΓ#ς#Ξ#Τηέ-
οριΦμενα  πην  παρ.2  του  άρθρου  7 της αριθμ.  πρωτ.  Α2δ/Γ.Π.οιιL9106/5-2-20ι6
Υπουργικής Απόφασης  {ΦΕΚ 314 Β), όπως ισχύει, και να μας ενημερώ-άμεσα για
τα αποτελέσμπα της διαδικασ].ας.

Επισημαίνεται δε ότι σύμφωνα με το άρθρο  144 του Κ.  ΠΟλ. Δ. ισχύεί ότι «J.
Οι προΘεσμίες που ορίζοwαι αΓιό το νάμο ή τα δικΩστήρια αρχιίΦw απέ την εΓιόμενη
ημέρα  μετ7ά  την  επίδοση  ή  μετά  τη  συνΓέλεση  τΌιJ  γεyονότΌς  που- αΓισrελεί  την
αφετηρία της προΘεσμίας και λήyοιιν στις 7 το βράδι} της τελεπαίας rιμέρας και αν
αυτή  dναί  κατά  το  νόμο  εξαιρετέα,  τrίν  ίδfα  ώρα  της  επόμενr}ς  μη  εξαιρετέας
ημέραφ.

Ι1 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝJΠΕΥθγΝΣΗΣ     γπΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΓΕΙjκ

ΓtΑΡΑΣΚΕγΗ ΘΕΟΦΙΛΟγ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ  ΙΑΤΡΟΣ

ΓΟΨΜΕΝΑΚΙi ΕΛΕΝΙ1
ΓΟΓΟΝΙ14Ο
73135 Χmm

_ΕΣΩΤΕΡ_ΙΙ(ΗΔΙΑΝΟ_ΜΙ1
Δ/νση Ανθρώ™ου Δυναμιιtού Ν.Π.
Τμήμα Ειδικευόμενων Ιcιτρών {2)
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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ γΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΙ(Η Δ/ΝΣΗ γπΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΟΡΩΠΙΝΟΥ ΔγΝΑΜΙΚΟΥ ΝιΠ,
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΙ(ΕγοΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση         : Αριστοτέλους   17
Ταχ.  Κώδικας    :  104 33 Αθήνα

Αθήνα,   08- 06 - 202ι
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2ΆΞ.ξ:Ξή:::::::::.
ΑριΘιJ.   Ι1ρωτ.:  ......

Ημερογμην1α: ..

Τηλέφωνο          :  213 2161023-1o20-ιοι9
Φαξ                       :  2132161936
Μaί|                     : ρrοSορ_nρ_D@mοh.gον.gr

ΘΕΜΑ:                  ΤοποΘέτηση  ιατρών σε Νοσηλευτικά ιδρύματα, για ειδίκευση

±_Π ΡΟiΣΤΑΜΕΝ Η ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕγθγΝΣΗΣ_mΗΡΕΣΙΩΝ γΓFΊΔΞ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις  :-ζ. -+ό; j.+ί5Ιί:gπ5  «περί  ρυθμίσεως  Θεμάτων  ιατριφύ  Προσωqικο!  Ν_ρ_ση_λ_ευ.ιικφν  Ιδρυμ.άτων  και
-ζτέ;ωνθώτωναρμώιό;ηταέγπώργίίουκοιyωίικώνyπηρεσ,ιφ_y:.ΥΦ.Ξ!Κ.+]2Α:ή,άπρςνσχιύελ.

β. του άρθρου  38 του ν.1397/1983  «άθψΊtκιό Σ1ύΌ7ι7μο yl/ιεy'C7ς»  (ΦΕΚ 143 Α),  όπως ισχύει.ΓΤ. -+ώ-ξίδΕώ; -ι,2 κ!Cιλ 3 τώ ν. τ5]8ι&5  «ρώ.ίσξις :για -τηj .εφαρμογή  και  ανάπτυξη  του  Εθνικού
-Συcιτήμdτο-ς Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΈ:Κ2+]_ Α) , όΓνιj+ς νσ)/)ύελ.
-ζ.-+ώ; -άίίρυ;Ν 2Jό κ!αλ 2:6 τόυ ν .2iτίι νsgπ  «ψάπίυξη. και εκσυγχρqνισμός του ,Ε9νικο.ύ σ,υtστjμρ+τοΓξ,
-fγύάς, όρ;άνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυδμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΈJΚ

ι65 Α), όπως ισχύει.
ε.  τ;ύ  άρθίολ;` L6  του  ν.2:5Θ2.|ΤF98  «4ναπροσα.ρμογή_ συ.Ίάξεω,ν. _ρρλ_ι_τιφν. συντρξιρ_ύχων  του
Δημοσίού, bύθμιση συπαξιοδοτικώy Θεμάτω; κα ι άλλες_ξιg_τ_ά_ξ_εις»ι(ΦΈJy:_ΞΠ  Α:) , dΓΥ,ιύς νσyιύε:λ.
π. των παρ. 3Α, 3Β, 3Γ και 4 του άρθρου 21 του ν.3580/2007 «ΠρομήθεMειf φορώιίεy7οπ7rί/όμεΜων-από το Υπόυργίίο ίγείας και Κοινωjικής Αλληλεγγρης και άλλες διατάξεις» ΨΡΈ:y Τ34 Α:) ,. Ψπω.ςνσΊ!ύτgΛ.
-ξ. τω Ψβρόύ 6Π τ.ω ;.3ΘΤ$|2!Ω±± «Διαρθbω;ιΚές-άλλαγές σΓο σύcιτημα γγείας και άλλες διατάξειg»    ,

(ΦΕΚ 31 Α),  όπως ισχύει.
η. των παρ.4 και  27 του άρθρου 66 του ν.  3984/2011  «4ωρέιά κΌr ρε7ια4ιόcπιεί;α7 ορyιάι+ων κΌy άΜειf
δίσ7ιάfεyς»  (ΦΕΚ 150 Α),  όπως  ισχύει.
Θ.  της  παρ.3  του  άρθρου  28  του  ν.4025/2011  «ΑΜσσL/)+κιρό7ι7α7  Φορέων ΚΓοίΜωνTκής ΑΜ7Λεyyιί77G
κέντ;ία Αhοκατάστdσjς, Α,ναδιάρθρωση Ε.Σ_.γ και άλλες δ.ιατάξει? (ΦΈ:Κ.z:2:8 Α:) , όΓ:ρς νσγ!:.ε±;±,.
ι, τdυ ΨRρω 2:2. το; -ν .42!Π8|2Ι)Τ3 «Ρυθμίσεις γπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 2:52 Α:),
όπως ισχύει.
ιιι. +σJ:ν . 42:5Ι|2!ΩL4  «Κώδικας Μετανάστευσης και  Κοινωνικής `Ενταξης και  λοιπές διατάξεις»  μΦΈ!Κ
8o Α),  όπως ισχύει.
ιβ.ίόυάρdρdύ2:2™ν.42]2|2JΩ14_«Προσαρμογή.cΓτοεθνικόδίκqι.οτηςΕισ9FCjτικήςοδηγίας2Ρ!2
;ια  τη .δέδπιση  διαδικασιών  ενημfρωδης  άχετ;κά  με  την  αντgλΛαγή  μεταξύ .ι.ων  φ!.τώ,ν-μελών,•ανθρώπίνων  οbγάνων  που  προd-ρίζοπαί -για  μετα_μόσχεμση-ΡyΘμίςεις _γιρ. την  Ψυχικ.ή  γγεία  και  την

Ιατρικώς γποβdηθούμενη Αιναπαραγωγή και λοιπές διατάξειg» (σ|FΚ Lf5 Ν), άΓω_c,!ιι)ιιύε;Λ.
τΝ.. του-ΨΒόσi  3L-τσύ  ν.43Τ6|ίf J14  «Ίδρυση  παρατηρητηρ_ίου  άνο.ιας,  βμτίφFη  πξρι_γfyyη_ιική`ς
ώροντίδαξ,  ρυθμίσεις  Θεμάτων  αρμοδιάτητας γπουργείου  Υγείας και  άλλες διατάξεις»  (ΦΗΚ 2]Ο  μ): ,
όπως ισχύει.
ιδ.   του άρθρου 34 του ν.4351/2015  «Gοοχιήαμgf γΌ/ειf Ε;Μάδας. κΌy dΜ6ς δtσ7ιάfεyς>>  ( ΦΕΚ 164 Α),

1
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οπως ισχυει.
ιε.  της  παρ.1  του  άρθρου  42,  της  παβ.2  τωύρθ-ου  43  και  των  παρ.4  και  6  τΌυ  άρθρου  44  του
ν .4ΞάbΙ2!+Τδ «Μέτρ.α  ίια την-επιίάχυjση του  κύβερνητικού έργου  και  άλλες διατάξεις» (ΦΈ!Κ 2ι Α:),
όπως ισχύει.
ιτιτ,-τ;λ]   ν.44]2.|2!Ωγ]    «Συνταξιοδοτικές   διατάξεις   Δημοσίου    και   τροποqοίηση   Φιατάξεων   τομ
ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρρ κρ!νψνι_κ_ή_ς
στήριξης και -ερίασιακές ρυθμίσεις,  Μεσοπρόθεσμο  Πλαίσιο Δημοσιονομικής Σιρατηγικής 2018-2o2ι
και λοιπές διατάξεις» (ΦFΚ74 Α:),
ιzr τω κ;έ!φαλtdνόΉ -Α: +ω ν .4q9812!ΩΓ]  «: Εναρμόνιση ιρψ εΑ!ηνι.κ_ού διζqίο_ψ_ μΞ_τη.ν. `Ευρωπα.ίκή Οδηγία
ΖΟΟ3/88/ΕΚ ...Ρυθμ'ισεις Θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ.  και άλλες διατάξε_ις.» (ΡΕΚ Γ]2 F ).
ιη.  του  άρθρου  109  του  ν.4622/2019(ΦΕΚ  133  Α)   «fmπελλκιό  «αάπος.'  ορyίόΜωο77,  λεmίιρw'ο κΌy
διαφάνειd τής Κυβέρνησης, των κυβερνηιικών ορ_γάνων και τηF κεντρικήF δημόσιας διο.ίκηση_ς»,.
ιΘ..τσυ    π.ί.  4+5ίν9έ4-;<Περί  του  χρόνου  ειδίκευσης  ιατρών  για  απόκτηση  ιατρικής  ειδικότητας»
(ΦΕΚ 236 Α),   όπως ισχύει,`κ. του π.δ..iJ)4Ι Γ9ό8.:< Καθιέρωση  ιατρικής ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίcκ;» (ΦΈ:Κ]f;2 Α:), όΓνωc,

σχύει.
γ.`τω ΨRρω Τ5 τCω π.δ.Ξ812!ΩΤΩ «mροσαρμογή τ_ης ελληνική5 νομρ9ε_σίας στηy Οδηγία 2005/3,6/ΕΚ του
Ευρωπα.ίκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλ_ίου  της  77ς  Σεπτεμβρίου  2005,  σχετικά  με  την  αναγνώριση  των
ε77ο)η^gή4tα77κώι/ προCJά;πυι»  (ΦΕΚ 78 Α),  όπως ισχύει,

μ. του  π.δ.121/2017 «C}ρyσιvCψόf 7Όί; yποuρ)4Ξ/α; y)άί79> (ΦΕΚ 148 Α), όπως ισχύει.-2. ΤrγΝ  cΛρΓRμ.33 ™ .Σ.ί2:] -Γί:2bΩ6  «Ανασιολή  διορισμών. _και _Ρροσλήψ_εα!ν_ gιο_ν_ Δημό?!ο Τομέα»,

(ΦΕΚ   280   Α),   όπως  παρατάθηκε   και   ισχύει   με  την   Πράξη   52  της  22-12-2020   του   γπουργικού
Συμβουλίου  (ΦΕΚ 26ι Α ' ).
3.  Την  αριθμ.Υ10γ/οικ.135825/09-12-2011  γπουργική  Απόφαση  « ΠΨόπος  Jyαδλκσα'σ κΌy ορyιόΜωcW7
της  'μηνίαίdς  υπάρεωτικής  εκπαιδευτικής  πραισικής  εξάσκησης  των  ιατρών  υπόχρεων  υπηρεσίας
ί/πα/Gρα» (ΦΕΚ 3138 Β).
4.  Την  αριθμ.Υ10δ/οικ.97174/18-10-2013  γπουργική  Απόφαση   «Σίtμwρωο77  777ς Α9#/3#ΟΩ/98
yπα/ρ/yκιής απόφσο77ς( ΦΕΚ 1232 Β)» (ΦΕΚ 2760  Β).
5.    Την    αριθμ.    Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/5-2-2016    γπουργική    απόφαση    «ΚΓC7ΘΌρZqμός   777ς   διαδtκισο/ας
τοποδέτηδηςiατρών σα  Νοσηλευτικά  Ιδρύματα  προς απόιπηση  ειδικότητας»   (ΦΈ!Κ 3L4 Β;), όπως
σχύει.
6.Την  αριθμ.   Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/20-9-2018  γπουργική  Απόφαση   «Σύcπαση,  μετονομασίια  ιατρικών
ειδικοτήτων,  καθορισμός χρόνου  και  περιξχομένου  άσκησης για  την  απόκτηση  τίτλου  ειδικότητας»
(ΦΕΚ 4138  ΒΊ.
7.Τις  Θέσεις  που  ανακοίνωσαν  τα   Νοσηλευτικά  Ιδρύματα,  καθώς  επίσης  και  τις  αιτήσεις  και  λοιπά
δικαιολογητικά  των  ενδιαφερόμενων   ιατρών,   όπως  διαβιβάστηκαν  στην   υπηρεσία   μας  από  την
αρμόδια  Περιφέρεια με το αρ.πρωτ.οικ.2902/23-3-2021 έγγραφο.
8.   Το   αριθμ.Γ5α/Γ.Π.οικ.100781/27-12-2018   έγγραφο  της  Διεύθυνσης   Ιατρών,   Επιστημόνων   και
Επαγγελματιών  γγείας  (ΑΔΑ:  6ΔΚΓ465Φγο-2ΔΞ)  και  το  από  ο9-01-2019  υπηρεσιακό  σημείωμα  της
ανωτέρω     Διεύθυνσης     με     συνημμένο    το     αριθμ.Γ5α/Γ.Π.οικ.453/07-01-2019     έγγραφο     (ΑΔΑ
:6Δ4Λ465Φγο-2ΨΚ)
9. Την αριθμ.  2206/2021/8-6-2021      Βεβαίωση της Γ.Δ.Ο.γ. του γπουργείου γγείας.

ΑΠΟΦΑΣΙzΟΥΜΕ

1.Την τοποΘέτηση ιατρών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε κενές
οργανικές Θέσεις ειδικευομένων στα  Νοσηλευτικά  Ιδρύματα,  προκειμένου  να  αρχίσουν ή συνξχίσουν
την ειδίκευσή τους όπως καθορίζεται στην παρ.9 της παρούσας απόφασης.
2.Η  διάρκεια  της πιο  πάνω  σύμβασης ορίζεται  ίση  προς τον  απαιτούμενο σε  κάθε  περίπτωση χρόνο
για  την  απόκτηση  μιας  και  μόνο  κύριας  ειδικότητας  για  την  οποία  τοποΘετούνται  ή  για όσο  χρόνο
παρέχει άσκηση το νοσοκομείο.
Η  σύμβαση  παρατdνεται  μετά  από  α'π-ηση  των  ενδιαφερομένων  ιατρών  στην  περίπτωση  που  το
νοσοκομείο  αΓτο  οποίο  ειδικεύονται  οι  ιατροί  είναι  αναγνωρισμένο  ως  κατάλληλο  να  χορηγεί  μερική
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άσκηση  cΓΓην  ειδικότητα  και  αναγνωρισθεί  κατά τη  διάρκεια  της έκιιdβέυ-όής τους για  πλήρη  άσκηση

ή για  περισσότερο από τον ήδη παρεχόμενο χρόνο έιδίκευσης.  Η αίτηση για  παράταση της σύμβασης
γίνεται  εντός  μηνός  από  τη  δημοσίευση  της  σχετικής  Υπουργικής  Απόφασης  πην  Εφημερίδα  της
Κυβερνήσεως.
3.Οι  μηνιαίες αποδοχές των  ιατρών  που τοποΘετούνται,  καθορίζονται  σύμφωνα  με τις διατάξεις του
ν.4472/2017(ΦΕΚ 74 Α), όπως ισχύει.
4.Το αναφερόμενο  Νοσοκομείο  υποχρεούται  να  ζητήσει  από τους ιατρούς που  τοποΘετούνται,  πρrν
πιν ανάληψη  υπηρεσίας τους, τα απαραhητα δικαιολογητικά  που ορίζονται  πην ανωτέρω σχετική 5)
γπουργική Απόφαση και είναι τα εξής:
α) αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποΘέτησης
β) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
γ)   -   γ[α Γττυχία της ημεδαπής:  φωτοαντίγραφο Γπυχίου

-  για   πτυχία   που  χορηγήθηκαν  από  κράτη-μέλη  της  Ε.Ε:  φωτοαντίγραφο  του  ξενόγλωσσου
πτυχίου και της επικύρωσής του (σφραγίδα Χάγης) με φωτοαντίγραφο της επίσημης μετάφρασής του

-  για   πτυχία   που   χορηγήθηκαν  από  τρίτες  χώρες  ο(ώρες  εκτός   Ε.Ε.):   φωτοαντψραφο  του

ξενόγλωσσου  πτυχίου  με  φωτοαντίγραφο  της  απόφασης του  ΔΟΑΤΑΠ  (ΔΙΚΑΤΣΑ)  περί  ισοτιμίας  και
αντιστοιχίας
δ)αντίγραφο άδειας ή  βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
ε)  βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου  και  πιοΓτοποιητικό ευδόκιμης άσκησης για το διάστημα
προεκπαίδευσης στο νοσηλευτικό ίδρυμα (εφόσον ο ιατρός έχει  υπηρετήσει την υπηρεσία υπαίθρου)
στ)γνωματεύσεις (α) Παθολόγου ή  Γενικού  Ιατρού  και  (β)   Ψυχιάτρου,  σύμφωνα με το άρθρο 7 του
ν.4210/13 (ΦΕΚ 254 Α)
ζ)  βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο
η)  πιCποποιητικό  νοσηλευτικού  ιδρύματος  για  την  προύπηρεσία  στην  ίδια  ή  άλλη  ειδικότητα  (αν
υπάρχει  προύπηρεσία)

Θ)  υπεύθυνη  δήλωση  ότι  δεν  ασκεί  ελεύθερο  επάγγελμα  ούτε  κατέχει  άλλη  Θέση  σε  δημόσιο  και
ιδιωτικό τομέα

ι)  πιcΓΓοποιητικό ποινικού  μητρώου τύπου Α '  και στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ' (αναζητούνται
από τα νοσοκομεία αυτεπάγγελτα).
Από    το    πιστοποιητικό    στρατολογικής   κατάστασης   πρέπει    να    προκύπτει    η    εκπλήρωση    των
οτρατιωτικών  υποχρεώσεων  (για  τους  έχοντες  υποχρέωση)  ή  απαλλαγή  από  αυτές  ή  ότι  οι  ιατροί
πΞλούν σε ισόχρονη της τοποΘέτησής τους αναβολή cπράτευσης.
5.Οι αναφερόμενοι ιατροί έχουν αποκλειcmκή προΘεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων   ημερών από την

ημερομηνία  παραλαβής της απόφασης   να  παρουσιασθούν στο Νοσοκομείο   που τοποΘετούνται   για
ανάληψη  καθηκόντων.
6.Όσοι  από τους παρακάτω  ιατρούς τοποΘετούνται για συνέχιση της ειδίκευσής τους,  ή άσκησης για
την   απόκτηση   τίτλου   άλλης   ιατρικής   ειδικότητας,   υποχρεούνται   να   προσκομίσουν   στα   οικεία
Νοσοκομεία   πισΓοποιητικό   προύπηρεσίας   τους   έτσι,   ώcπε   η   προύπηρεσία   αυτή   αντίστοιχα   να
συνυπολογισθεί  Cπη  διάρκεια  σύμβασής τους  και  να  αφαιρεθεί  από  το  συμβατικό  χρόνο  ειδίκευσής
τους ή να αφαιρεθεί  μισθολογικά  και για ίσο χρόνο από τις αποδοχές τους μηνιαία.
Σχετικά  με την αναγνώριση  του χρόνου  της  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  που  πραγματοποιείται  στην
υπηρεσία υπαίθρου  ισχύουν τα  παρακάτω:
α)  η  μηνιαία  εκπαίδευση  σύμφωνα  με  την  αριθμ.γ10γ/οικ.135825/9-12-2011  Υπουργική  Απόφαση

(ΦΕΚ 3138 Β) προσμετράται ως χρόνος εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε ειδικότητα.
β) η τρίμηνη εκπαίδευση σύμφωνα  με την παρ.3Β του άρθρου 21 του ν.3580/07 (ΦΕΚ  134 Α),  όπως
ισχύει, αναγνωρίζεται εφόσον το τμήμα είναι αναγνωρισμένο προς τούτο.

Υ)  ο  χρόνος της τρίμηνης  εκπαίδευσης  υπολογίζεται  ως  χρόνος  ειδικότητας  για  όλες τις  ειδικότητες
σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 26 του ν.2519/97 (ΦΕΚ 165 Α), όπως ισχύει.
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Στα  Νοσοκομεία  και για τα Τμήματα  που δεν χορηγούν πλήρη άσ;rηση  η  προηγούμενη προύπηρεσία
ενός ιατρού  προστιθέμενη  με τη νέα σύμβασή τοιι  δεν πρέπει να  υπερβαίνει το χρόνο για τον οποίο

έχοw κριΘεί οι νοσηλευτικές αυτές μονάδες κατάλληλες για τη χορήγηση ειδικότητας.
7.  Η  παρούσα  Υπουργική Απόφαση  κοινοποιεhαι  και στους αναφερόμενους ιατρούς προκειμένου να
υπογράψουν  σύμβαση  εργασίας  με  τον  Διοικητή  του  Νοσοκομείου  cΓτην  οποία  Θα  καθορίζεται  ο
ακριβής χρόνος ειδίκευσής τους σύμφωνα   με τις διcπ-άξεις των παρ.2 και 6 της παρούσας, αντιίγραφο
της οποίας κοινοποιείται στην γπηρεσία μας.
8.  Η  μισθοδοσία των ιατρών που αναφέρονται σΓην απόφαση αυτή Θα  βαρύνει τον ειδικό φορέα για
τις δαπάνες Υγείας του  Προύπολογισμού του γπουργείου γγείας.
9.  Η ονομασΓική κατάcπαση των ιατρών προς ειδίκευση Cπα παρακάτω νοσοκομεία είναι η εξής:

Α'       Γ.Ν. « ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙzΕΛΟΥ-ΜΕΞΑΝΔΡΑ»
ΓιGωργκίεβα Ηλιάνα του Στεφάνου για την συνέχιση και ολοκλήρωση της άσκησης στην
ιCπρική ειδικότητα της Μαιευτικής-Γwαικολογίας.

Β'        Γ.ΟιΝ.Κ. «ΟΙ ΑΓΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Κομινάτου Αικατερίνη του Δημητρίου για την έναρξη και ολοκλήρωση της άσκησης στην
ιατρική  ειδικότητα  της Ακτινολογίας.  Η  ιατρός Θα ασκηθεί  σύμφωνα  ιιε τον χρόνο  κα]
το  περιεχόμενο  άσκησης της  ειδικότητάς της,  όπως  ορίζεται  στην  ανωτέρω  (6)
σχετική.

Γ'       Γ.Ν,Π. «ΤzΑΝΕΙΟ»
Βλατάκης Εμμανουήλ του Χαρίδημου για την έναρξη και ολοκλήρωση της άσκησης στην
ιατρική  ειδ[κότητα  της Οφθαλμολογίας.  Ο  ιατρός ΘCι  ασκηθεί  σύμφωνα  με τον χρόνο
και το περιεχόμενο άσκησης της ειδικότητάς του, όπως ορίζεται στην α\rωτέρω (6)
σχετική.

Δ'      ΨγχιΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΙΚΗΣ

#ι#ΞΞότητΕαλΞγςηψτ#Ξιμκητ::Ουήλγιmηνώαρξηκαιολοκλήρωσητηςάσκησηςστην
2. Αθανασίου Χρήστος του ΓεωρΥίου για την έναρξη και ολοκλήρωση της άσκησης CΓΓην
ιατρική ειδικότητα της Ψυχιατρικής, Ο ιατρός Θα ασκηθεί σύμφωνα με τον χρόνο και το
περιεχόμενο  άσκησης  της  ειδικότητάς  του,  όπως  ορίζεται  στην  ανωτέρω   (6)
οχετική.
3. Τσούτσος  Ηλίας του  Βασιλείου  για  την συνέχιση  και  ολοκλήρωση της άσκησης στην
ιατρική ειδικότητα της Ψυχιατρικής. Ο ιατρός Θα ασκηθεί σύμφωνα με τον χρόνο και το
περιεχόμενο  άσκησης  της  ειδικότητάς  του,  όπως  ορίζεται  στην  α\rωτέρω   (6)
σχετική.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ
γπΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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