ΕΜΗΝ1ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ1Α
ΔιΟιΚΗΣΗ 2ης γΓΕιΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕ1ΑΣ

ΕΞΞi

ΠΕ1ΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑ1ΟΥ

ΨΥΧ1ΑΤΡΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥθγΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ1ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤ1ΚΟ ΤΟ1ΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
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 ιαΓτοσελίδα 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 Υγείας
τα δικαιολογητικά του επόμενου στη σειρά προτεραιότητας ιατρού».
2. τη με αριθμ. πρωτ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.1716/10-1-2020 έγγραφο του γπουργείου γγείας
σχετικά με εντολή ανάρτησης πρακτικού τοιχοκόλλησης στο ΨΝΑ,

Στο Χαtδάρι σήμερα, Δευτέρα 27/1/2020, οι υπάλληλοι του Τμ.
Προσωπικού, Σβόλη Ευανθία και Καψάσκη Διονυσία, αναρτήσαμε cπους

πίνακες

ανακοινώσεων

Γ4δ/Γ.Π.64072/12-11-2019

του

Νοσοκομείου

γπουργική

μας

Απόφαση

τη
που

με

αριθμ.

αφορά

στην

τοποΘέτηση στο Ψ.Ν.Α της ειδικευόμενης ιατρού ΜΑΤΘΑΙΟΠΟγλογ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του Νικολάου, για άσκηση στην ιατρική ειδικότητα της
Ψυχιατρικής.

Συνημμένα: 'Εξι (6) σελίδες.

οι υπάλληλοι:

ΣβόληΕυανθίαcΡ
Καψάσκη Διονυσία

^εωφ. Αθηνών 374, Τ.Κ.124 62, Χαtδάρι.Τηλ. 2132054267.Faχ: 2132054319.e-maί|: ρrοSορίκου4@ρsyhat.gr

Πληροφορίες: Σβόλη Εύα

ΑΔΑ: 68ΖΡ465Φγο-ΧΘ6
:ΝΞν:Ε:L#t#ΞsFΞΈέ:ΆΤ:,:ΥΑ„Gξ&gy
Fίeαsm
Ιcκ»tjοn. ΑΙΓerιs

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα,12-11-20ι9

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑριΘμ. πρωτ: Γ4δ/Γ.Π.64Ο72

ΥΠΟγρΓΕΙΟ γΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας

: ιο4 33 Αθήνα

Πληροφορίες

: Κ.Σπηλιοπούλου

Τηλέφωνο
Φαξ

: 213 216 1019-1020-1023
: 212161936

ΜaίI

:ΡrΟsΟΡ_nρ_D@moh.gον.gr
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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤοποΘέτηση [ατρών σε Νοσηλευτ[κά ιδρύματα, γι
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

'Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :

α. τσλι ν ,Ί2:3/ν$Γ]5 «Περί ρυθμίσεως Θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και
ετέρων Θεμάτων αρμοδιότητας γπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦFΚ Γ]2 Α:)ι δπωc,νσ)/ί]ε:λ.
β. του άρθρου 38 του ν.1397/1983 «άθιγκιί5 2lJσ7r7μ/σ yΎεy'ας» (ΦΕΚ 143 Α), όπως ισχύει.
Υ. τιιyΝ ΨRρωΝ 1,2 κ!ιιΛ 3 τω ν. Τ5Γ/9/&Ει «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΈ:Κ 2Ι] Α):) ι ότ\ωc,νσyιύελ.

δ. τωΝ ΨRρωΝ 2!Ω κ!τιΛ 2!δ τω ν.2:5Υ9|Τ99] «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού συcΓΓήματος
Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 165 Α), όπως ισχύει.

ε. του άρθρου 16 του ν.2592/1998 «ΑΜοπροσαρψομj συmdfειωι/ παλί77Αιώι; α;ι7ιαfίοίΓΑιωι; 7Όί;
Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών Θεμάτων και άλλες 'διατάξεις» , (ΦΈ:ΚΞ;7 Α):) , άτ\ωc,ισχ:ύελ.
στ. των παρ. 3Α, 3Β, 3Γ και 4 του άρθρου 21 του ν.3580/2007 «Προμήέ7εHεις. φορέων
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΈ:Κ Τ34
Α), όπως ισχύει.

Τr τω ΨΒρσλ] &Π τω ν 3ί3Γ8/2!ΩLl «Διαρθρωτικές αλλαγές cιτο σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 31 Α), όπως ισχύει.

η. των παρ.4 και 27 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 «4ωρgά κιαt με7ιαμόcΖ}/:είjα7 ορ)ιάΜωι; λιο7 άΜεr
δtσ7ιάfεyς» (ΦΕΚ 150 Α), όπως ισχύει.

Θ. της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.4025/2011 «Αwσcrυyκιρό7ι7α7 @ορέωιί Κ:ο™ων7κιής. ΑΜ7λεγyίJης,
κέντρα Αποκατάcιτασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.γ και άλλες διατάξεις» (ΦΈ!Κ 2:2:8 Α:) , όπωc. tσ)/ιύε:Λ.
ι. του άρθρου 22 του ν.4208/2013 «Ρί;6μ/αf7ς yποί;ρyε/α; y/ε/ί7ς κΌy άΜ6ς. δyο7ιάfεHς>> (ΦΕΚ 252 Α),
όπως ισχύει.

ιτι. τω ν. +2:5±|2Ι)L4 «Κώδικας Μετανάcπευσης και Κοινωνικής `Ενταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΈ:Κ
80 Α), όπως ισχύει.

ιβ. τω ΨRρου 2:2. τω ν 42]2Ι2!Ω+4 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεπικής Οδηγίας 2012
για τη Θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή μεταξύ των κρατών-μελών,
ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση-Ρυθμίσεις για την Ψυχική γγεία και την
Ιατρικώς γποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξειq» (ΦFΚ LμΕι Α):) , άΓνωc,Γσχ!ύε:λ.

τΝ. τω άρθρω 3Ι τω ν.43Τ6/2!Ο+4 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής
1
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φροντίδας, ρυθμίσεις Θεμάτων αρμοδιότητας γπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦFΚ2:]Ο Α):) ι
όπως ισχύει.

ιδ. τrΥς Γιορ. 2 τω άρθρσλj 2] τω ν 4Ξ2!Ω|2!ΩΓ5 « Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την ανΓιμετώπιση της
ανθρωπισικής κρ'ισης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 29 Α)

ιε. του άρθρου 34 του ν.4351/2015 «Βοοκήσ7μgf /Ό/έr ΕΉάδας. κιοt άΜεις δίc77ιόfε7ς» ( ΦΕΚ 164 Α),
όπως ισχύει.

ιστ. της παρ.1 του άρθρου 42, της παρ.2 του άρθρου 43 και των παρ.4 και 6 του άρθρου 44 του
ν.q3εJ8Ι2JΜδ «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΈ:Κ 2Λ Ν),
όπως ισχύει.

ιτΓω ν.4+]2|2!ΩΓ]

«Συνταξιοδοτικές

διατάξεις Δημοσίου

και τροποποίηση

δ_ιατάξεων

τοy

ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών cΓΓόχων και μειαρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021
και λοιπές διατάξειg» (ΦΕΚ74 Α):).
Γη. τω κ;Σ!φαλιd+τιυ Α' τω ν.44;$8|2!ΩΓ] «Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την _Ευρωπα.ίκή
Οδηγία 2003/88/ΕΚ ...Ρυθμίσεις Θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Γ]2 Α: ).
τΘ. τω Γι.δ. 4Τ5|ν9Θ4 «Περί του χρόνου ειδι'κευσης ιατρών για αΓrόκτηση ιατρικής ειδικότητας»
(ΦΕΚ 236 Α), όπως ισχύει.

κ. τω Γι.δ. 2!Ω4Ι μ9Θ8 « Καθιέρωση ιατρικής ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίcκ;» (ΦFΚL62 Α):), bπως
Ισχύε,.

λ. τω άΓ]Θρου 2:5 τω Γ`.δ.38|2!Ονο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του
Ευρωπα.ι.κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7Ίς Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των
εr7σyyεψσ77κιώιί προα;ν7ωψ» (ΦΕΚ 78 Α), όπως ισχύει.

μ. του π.δ.121/2017 «ΟρyΌι+tαμός. rοί; yπα;ρyεy'οί; yl/ε/ος>> (ΦΕΚ 148 Α), όπως ισχύει,

ν. τω π.δ. &3/2!ΟΎ9 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών

γπουργών και γφυπουργών» (ΦFΚ Γ2:3 μ).
εΓσυ Γι.δ. 84/2!ΩΤ9 «ΣύσΓαση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών/Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦFΚ Γ2:3 Α:η .
2. ΤrτΝ αρΓΒμ.33 Π.Ύ .Σ..|2:J-Γ2:2Λf )6 «ΑνασΓολή διορισμών και Προσλήψεων στον Δημόσιο Τομέα»
(ΦΕΚ 280 Α), όπως παρατάθηκε και ισχύει με την Πράξη 23 της 27-12-2018 του γπουργικού
Συμβουλίου (ΦΕΚ 22o Α ' ).
3. Την αριθμ.γ10γ/Οικ.135825/09-12-2011 γπουργική Απόφαση « 7Τ7όπος δίοδίκτ7CJγ'ο κΌt ορΜάιιωα7
της μηνιαίας υποχρεωτικής εκπαιδευτικής nραισικής εξάσκησης των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας
ί/πο/'έΓΡΟίλ> (ΦΕΚ 3138 Β).

4ι Την αριθμ.γ10δ/οικ.97174/18-10-2013 γπουργική Απόφαση «ΣιtμrΖJήρωα7 7:7ς. Α9#/ί3ggΟC}/9g
yποίιρyyκΊjς σπόφc7αy7ς-( ΦΕΚ 1232 Β)» (ΦΕΚ 2760 Β).

5. Την αριθμ. Α2δ/Γ.Π.Οικ.9106/5-2-2016 γπουργική

απόφαση «ΛΓσθορyοΖjός 7ι7ς- δ/α7/κΌσ/ος

τοποΘέτησης ιατρών Cιτα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόισηση ειδικάτητας» (ΦΈ:Κ 3L4 Ρ;), όπως
σχύε,.
6. Την αριθ. 54713/18-07-2019 (ΦΕΚ 3105/ΒΊ Απόφαση <{Αιιάθεα7 αρψοδyο7ιήrωι; ο7Όν yφίwΌίjρyί5

γγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη».
1.ΤΓ(Ν ψΊΘ.Α:lαισ+κ.5Θq2!δ| L4-8-ν9 Αtπόφcισr\ «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα γπηρεσιών
Υγείας του Υπουργείου γγείας» (ΦΈ:Κ Ξ;J8 γ .Ο.Δ.Δ.).
8.Την αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/20-9-2018 γπουργική Απόφαση «Σύcπαση, μετονομασία ιατρικών
ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας»
(ΦΕΚ 4138 ΒΊ.
9. Τις Θέσεις που ανακοίνωσαν τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης και τις αιτήσεις και λοιπά

δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων ιατρών, όπως διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας από την
αρμόδια Περιφέρεια με το αριθμ. οικ. 15634/05-09-2019 έγγραφο.
10.Το αριθμ.Γ5α/Γ.Π. οικ.100781/27-12-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ιατρών, Επιcπημόνων 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
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:6Δ4Λ465ΦΥΟ-2ΨΚ)
11.
Την αριθμ. 6725/12-11-2019 Βεβαίωση της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας.

ΑΠΟΦΑΣΙzΟΥΜΕ
1.Την τοποΘέτηση ιατρών με σύμβαση εργαdας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε κενές
οργανικές Θέσεις ειδικευομένων Cπα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, προκειμένου να αρχίσουν ή συνεχίσουν
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 παρατείνεται μετά από οίτηση των ενδιαφερομένων ιcπΓρών στην περίπτωση που το
νοσοκομείο στο οποίο ειδικεύονται οι ιατροί είναι αναγνωρισμένο ως κατάλληλο να χορηγεί μερική
άσκηση στην ειδικότητα και αwαγνωρισθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους για πλήρη άσκηση

ή για περισσότερο από τον ήδη παρεχόμενο χρόνο ειδίκευσης. Η αίτηση για παράταση της
σύμβασης γίνεται εντός μηνός από τη δημοσιίευση της σχετικής γπουργικής Απόφασης Cπην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.Οι μηνιαίες αποδοχές των ιατρών που τοποΘετούνται, καθορίζονται σύμφωνα με τις διαπάξεις
του ν.4472/2017(ΦΕΚ 74 Α), όπως ισχύει.

4.Το αναφερόμενο Νοσοκομείο υποχρεούται να ζητήσει από τους ιατρούς που τοποΘετούνται, πριν
την ανάληψη υπηρεσιίας τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά πΌυ ορίζονται οΓΓην ανωτέρω σχετική 5)
γπουργική Απόφαση και είναι τα εξής:

α) αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποΘέτησης

β) φωτοαντιίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
γ) - για πτυχία της ημεδαπής: φωτοαντίγροφο πτυχίου
- 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.): φωτοαντίγροφο του

ξενόγλωσσου πτυχίου με φωτοαντίγραφο της απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) περί ισοπμίας και
αντιcποιχίας

δ)αντιίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
ε) βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου και πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης για το διάcπημα
προεκπαίδευσης cπο νοσηλευτικό ίδρυμα (εφόσον ο ιατρός έχει υπηρετήσει την υπηρεσίο 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) πιστοποιητικό νοσηλευτικού ιδρύμcπΓος για την προύπηρεσία στην ίδια ή άλλη ειδικότητα (αν
υπάρχει προύπηρεdα)

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

ι) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α ' και CΓΓρατολογικής κατάcΓΓασης τύπου Α. (αναζητούνται

από τα νοσοκομεία αυτεπάγγελτα).
Από

το

πιCποποιητικό

στρατολογικής κατάcπασης πρέπει

να

προκύπτει

η

εκπλήρωση των

στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους έχοντες υποχρέωση) ή απαλλαγή από αυτές ή ότι οι ιατροί

τελούν σε ισόχρονη της τοποΘέτησής τους αναβολή στράτευσης.
5.Οι cιναφερόμενοι ιατροί έχουν αποκλειστική 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
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για την απόκτηση τίτλου άλλης ιατρικής ειδικότητας, υποχρεούνται να προσκομίσουν πα οικεία
Νοσοκομεία πιCΓτοποιητικό προύπηρεσίας τους έτσι, ώστε 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.
γ) 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.
Στα Νοσοκομεία και για τα Τμήματα που δεν χορηγούν πλήρη άσκηση η προηγούμενη προUπηρεσία
ενός ιατρού προστιθέμενη με τη νέα σύμβασή του δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρόνο για τον οποίο
έχουν κριΘεί οι νοσηλευτικές αυτές μονάδες κατάλληλες για τη χορήγηση ειδικότητας.

7. Η παρούσα γπουργική Απόφαση κοινοποιείται και Cπους αναφερόμενους ιατρούς προκειμένου να
υπογράψουν σύμβαση εργασίας με τον Διοικητή του Νοσοκομείου στην οποία Θα καθορίζεται ο
ακριβής χρόνος ειδίκευσής τους σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 της παρούσας,
αwίγραφο της οποίας κοινοποιείται cπην γπηρεσία μας.
8. Η μισθοδοσία των ιατρών που αναφέρονται Cπην απόφαση αυτή Θα βαρύνει τον ειδικό φορέα
για τις δαπάνες γγείας του Προύπολογισμού του Υπουργείου γγείας.
9. Η ονομασΓική κατάσταση των ιατρών προς ειδίκευση στα παρακάτω νοσοκομεία είναι η εξής:

Α'.Ι,J.Ν.Α`

ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥ^ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑογ, για να συνεχίσει και ολοκληρώσει την άσκηση
στην ιατρική ειδικότητα της Ψυχιcιτρικής.

Β'.Ν.Α,&Δ.Ν.ΑΘ.<<ΑΝΔΡΕΑΣ ΣγΓΓΡΟΣ>>

ΣΤΥ^ΙΑΝΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΞΑ, για να ασftηθεί στην Δερματολογία-Αφροδισιολογία, για
την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής αυτής ειδικότητας.

Γ'.Π.Γ.Ν.<<ΑΤΤΙΚΟΝ»

τΕρzοΓ^ΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για να ασκηθεί στην Αγγειοχειρουργική, για την
απόκτηση του τίτλου της ιατρικής αυτής ειδικότητας.

Δ'.Ν.ΑΘ.<<ΕΛ.ΒΕΝΙzΕ^Ογ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝογ, σε Θέση που κενώθηκε στην Οργανική Μονάδα
Έδρας «Α/\ΕΞΑΝΔΡΑ», για να ασκηθεί στην Παθολογία, μέχρι συμπλήρωσης ενός (1) χρόνου, που
προαπα1τείται

γ1α

την

απόκτηση

του

τίτλου

της

1ατρικής

ε1δ1κότητας

της

Δερματολογίας-

Αφροδισιολογίας. Ο αναφερόμενος ιατρός Θα ασκηθεί σύμφωνα με το χρόνο και το
περιεχόμενο άσκησης της ειδικότητάς του, όπως ορίζεται στην ανωτέρω (8) σχετική.

Ε'.Γ.Ν.Ν.ΠΕΙΡ.<<ΑΓ.ΠΑΝΤΕ^ΕΗΜΩΝ»-Γ.Ν.Δ.ΑΤ.<<ΗΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ>>

ΛΑΜπρΟγ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟγ ΒΑΣΙΛΕΙΟγ, σε Θέση που κενώθηκε στην Αποκεντρωμένη Οργανική
Μονάδα «ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», για να ασκηθεί στην Παθολογία, μέχρι συμπλήρωσης δύο (2) χρόνων,
που προαπα1τούνται για την απόκτηση του τίτλου της; Ιαπρικής ε1δ1κότητας της ΓαcΓΓρεντερολογίας.

4

ΑΔΑ: 68ΖΡ465ΦΥΟ-ΧΘ6

ΣΤ'. Γ.Ν.<<Π.ΠΕΝΤΕΛΗΣ>>

ΝικΗΦοροΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, γιο να ασκηθεί πην Οφθαλμολογία, για την
απόκτηση του τίτλου της ιατρικής αυτής ειδικότητας & μέχρι ένο (1) χρόνο, που παρέχει άσκηση το

Νοσ/μείο.

Ο ΥΦΥΠΟγρΓΟΣ γΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟzΑΜΑΝ ΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΡfΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

•+τΕ Γ.Α, ΤΗ?,| `ξρ1εΕ1Α

2.

Ν.Α.Μ, Ν.ΑΘ. «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣγΓΓΡΟΣ»
Τ.Κ. 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

3.

Π.Γ.Ν.«ΑΙΤΙΚΟΝ»
Τ.Κ. 12410 ΧΑ.Ι.ΔΑΡΙ

4.

.ψ

.-.~,-J-

Ν.ΑΘ.«ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟγΑΝΕΞΞΑΝΔΙΡΑ:»

Οργανική Μονάδα 'Εδρας
«ΑΝΕΞΑΙΝΔJΡΑ:»
Τ.Κ. 1.15 28 ΑΘΗΝΑ

Γ.Ν.Ν.Π.«ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»Γ.Ν.Δ.ΑΤ.«Η ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ»

Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα
«ΔγτικΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
Τ.Κ. 123 51 ΑΙΓΑΛΕΩ

6.

Γ.Ν.«Π.ΠΕΝΤΕΛΗΣ»
Τ,Κ. 152 36 Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

7.

ΠεριφέρειαΑπικής

Γεν.Δ/νση Δημ.γγειας & Κοιν.Μέριμνας
Λεωφ.Αλεξάνδρας 196
Αθήνα 1152ι
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Β'

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

1.

ΜΑΤΘΑΙΟΠΟγλογ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
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Αργυρακούλη 47
Τ.Κ. 413 34 ΛΑΡΙΣΑ

2.

ΣτγλιΑΝογ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Πάροδος Τεμπών 9
Τ.Κ. 4156 ΛΕΜΕΣΟΣ ΚγπροΣ

3.

ΤΕΡΖΟΓΛΟγ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Πραξιτέλους 11
Τ.Κ. 184 52 ΝΙΚΑΙΑ

4.

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Καλυψούς 41
Τ.Κ. 185 39 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Τ.Κ. 345 00 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙ

6.

ΝΙΚΗΦΟΡΟγ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΜΑΡΕΣ
Τ.Κ. 844 00 ΠΑΡΟΣ

ΞL-:ΤΞ:ί;=:::-:ΞΙ.}.t!0!-`:Η

Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού Ν. Π.
Τμήμα Δ. (ιο)
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