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ΘΕΜΑ:  «Προκήρυξη  δύο  (2)    Θέσεων  Ειδικευμένων  Ιατρών  στο  βαθμό  του  Επιμελητή  Β'
κλάδου  Ε.Σ.γ. του Ψγχ1ΑΤΡιΚΟγ ΝΟΣΟΚΟΜΕιΟγ ΑΠιΚΗΣ».

Έχοντας υπόψη:
Η ΔΙΟ1ΚΗΤΡ1Α ΤΟγ ΨΝΑ

/

1. Τις διατάξεις:

α)  της  παρ.1,  του  άρθρου  69,  του  Ν.2071/1992  (Α'123)  ttΕκσυγχρονισμός  και  Οργάνωση
Συστήματος  γγείας»,  όπως  αντικαταστάθηκε  από  την  παρ.  1  του  άρθρο  35  «Εισαγωγικός

βαθμός   κλάδου   ιατρών   Ε.Σ.γ.»,   του   Ν.   4368/2016   «Μέτρα   για   την   επιτάχυνση   του
κυβερνητικού έργου  και άλλες διατάξεις»,

β) του  άρθρου  26 του  Ν.  1397/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το  άρθρο τέταρτο του  Ν.
4528/2018,

γ) του άρθρου 43 του Ν.1759/1988 (Α'50) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
29 του Ν.4461/2017 (Α'38),
δ) της παρ.10, του άρθρου 69, του Ν. 2071/1992 (Α'123),
ε)τουάρθρο4τουΝ.3754/2009(ΦΕΚ43Α)όπωςαwικαταστάθηκεαπότηνπαρ.1τουάρθρο
59 του Ν.3918/2011,
στ) του άρθρου 107 του Ν.4583/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το γ' άρθρο του Ν.
4655/2020,

ζ) του άρθρου 7 και 8 του Ν.4498/2017 (Α'172) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο
9 του Ν.4517/2018 (Α'22),
2. την παράγραφο 1 του του άρθρου 65 του Ν.2071/1992 (Α'123) όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο   τέταρτο   του   Ν.4528/2018   (Α'50),   της   παραγράφου   4  του   άρθρου   65   και  της
παραγράφου 10 του άρθρου 69 του ιδίου νόμου καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου
69 του  ιδίου νόμου όπως αντικαταcπάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου  1 του άρθρου
35 του  Ν.4368/2016 (Α'21).
3. την παράγραφο 11 του άρθρου 21 του Ν.2737/1999 (Α'  174),
4. την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Ν.4025/2011 (Α'228),
5. το άρθρο 4 του Ν.3754/2009,
6. το άρθρο 23 του Ν. 2519/1997 (Α'165) όπως ισχύει,
7.  το     με  αριθμ.   Γ4α/Γ.Π.οικ.20585/9-3-2018  έγγραφο  του  Υ.Υ.  με  Θέμα:  «Σχετικά  με  τη
διαδικασία προκήρυξης Θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.γ.  και τη δίαδικασία υποβολής
υποψηφιότητας».
8.  τα  άρθρα 3  & 4 του  Ν.4647/2019 που  αντικατέστησαν  αντίστοιχα τα  άρθρα  7  &  8 του
Ν.4498/2017.
9. τη  με αριθμ.  Γ4α/Γ.Π./48031/21-06-2018 εγκύκλιο σχετικά με τη  διαδικασία προκήρυξης
και υποβολής υποψηφιότητας για την πλήρωση Θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.γ.
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10.  τη  με  αριθμ.  πρωτ.  Γ4α/Γ.Π.οικ.7328/5-2-2020  (ΑΔΑ:  6Α1γ465Φγο-γΓΞ)  Απόφαση  του
γφυπουργού γγείας σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης Θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων.
11. Το άρθρο 25 του Ν. 4771/2021
12.     την     υπ'αρ.Γ4α/Γ.Π.οικ.      39417/23-6-2021      (ΦΕΚ/Β/2804)      γπουργική      Απόφαση
«Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης
και επιλογής για Θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.γ.» (ΑΔΑ 908Σ465Φγο-7Π8)
13. τη με αριθμ. Γ4α/Γ.Π.49607/7-9-2021 (ΟρΘή Επανάληψη) απόφαση του γπουργού γγείας

με Θέμα: «Έγκριση για προκήρυξη Θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου
Ε.Σ.γ.»,

14. τον οργανισμό του Ψ.Ν.Α. (ΦΕΚ 38 Β'/29-1-1987).

ΠΡΟΚΗργΣΣΕΙ

την  πλήρωση   cπο   Ψυχιατρικό   Νοσοκομείο  Αττικής  των  παρακάτω  επί  Θητεία  Θέσεων
ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.γ.:

ΕΙΔ1ΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡ1ΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΚΤ1 Ν ΟΛΟ ΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ  Β' 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΠΑΘΟΛΟΓ|ΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ  Β' 1

Α. Για τις ανωτέρω προσλήψεις απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά προσόντα:
1.    Ελληνική ιθαγένεια, εξαιρουμένων των πολιτών κρατών μελών της Ευρωπα.tκήςΈνωσης.
2.      Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
3.      Τίτλος αντίστοιχης θέσης ειδικότητας.

Β. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 της ανωτέρω
σχετικής (11) απόφασης και στο (1στ) σχετικό, είναι τα εξης:

ΆρΘρο 2
Απαιτού μενα δικαιολογητικά

Τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  για  την  υποβολή  υποψηφιότητας  για  την  πλήρωση
Θέσεων ιατρών κλάδου  Ε.Σ.γ. είναι τα εξής:

1.   Αίτηση-δήλωση    η    οποία   υποβάλλεται   ηλεκτρονικά   στην   ηλεκτρονική   διεύθυνση
eSydΟCtοrs.mΟh.gΟν.gr.
2.  Αρχείο  ρdf  ή  JΡΕG  (φωτογραφία)  ή  jρg  ή  χ-ρng  ή  ρng  χωρητικότητας  μέχρι  2  Μ.Β.  του
πτυχίου.  Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιcπημίου της αλλοδαπής απαιτείται το πτυχίο  με τη
σφραγίδα της Χάγης, η επίσημη μετάφρασή του και η απόφαση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, όπου
απαιτείται.
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ΕΛΛΗΝ1ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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\,
/  {  `,  ,  {   -,,- `  , / ,

Ξ  ,  ,f{'ί ,,,, `;

3.  Αρχείο  ρdf ή JΡΕG  (φωτογραφία)  ή jρg  ή  χ-ρng  ή  ρng χωρητικότητας  μέχρι 2  Μ.Β.  με την
απόφαση άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος, Για την κατάληψη Θέσης
οδοντιάτρου  ΕΣγ απαιτείται: α) για το βαθμό Επιμελητή  Β`, η άσκηση του επαγγέλματος για
πέντε  (5) χρόνια,  β)  για το  βαθμό  Επιμελητή Α`,  η  άσκηση του  επαγγέλματος για εννέα (9)

χρόνια και γ) για το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση του επαγγέλματος για δώδεκα (12) χρόνια.
4.  Αρχείο  ρdf  ή  JΡΕG  (φωτογραφία)  ή  j.ρg  ή  χ-ρng  ή  ρng  χωρητικότητας  μέχρι  2  Μ.Β.  της
απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.  Για την κατάληψη Θέσης Ιατρού ΕΣΥ απαιτείται: α)

για το βαθμό Επιμελητή  Β`,  η  κατοχή του τίτλου ειδικότητας, β) για το βαθμό Επιμελητή Α`,
η  άσκηση  ειδικότητας  για  δύο  (2)  τουλάχιστον  χρόνια  και  γ)  για  το  βαθμό  Διευθυντή,  η
άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια.
5.  Αρχείο  ρdf  ή  JΡΕG  (φωτογραφία)  ή  j.ρg  ή  χ-ρng  ή  ρng  χωρητικότητας  μέχρι  2  Μ.Β.  με
πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου αην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός
χρόνοςάσκησηςτουιατρικούεπαγγέλματος,ηασRούμενηειδικότητακαιοσυνολικόςχρόνος
άσκησής της και για τους οδοwιάτρους αντίστοιχη βεβαίωση του Οδοwιατρικού Συλλόγου.
6.  Αρχείο  ρdf  ή  JΡΕG  (φωτογραφία)  ή  j.ρg  ή  χ-ρng  ή  ρng  χωρητικότητας  μέχρι  2  Μ.Β.  του
Πιστοποιητικού  γέννησης  ή  του  δελτίου  αστυνομικής  ταυτότητας  ή  διαβατηρίου.  Όταν
πρόκειται  για  πολίτη   κράτους  μέλους  της  Ευρωπα.Ικής  Ένωσης  απαιτείται  και  επίσημη

μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών.
7.  Αρχείο  ρdf  ή  JΡΕG  (φωτογραφία)  ή  jρg  ή  χ-ρng  ή  ρng  χωρητικότητας  μέχρι  2  Μ.Β.  της

βεβαίωσηςτουγπουργείουγγείαςαπότηνοποίαναπροκύπτειότιοιατρόςέχειεκπληρώσει
την  υποχρεωτική  υπηρεσία  υπαίθρου.  Σε  ότι αφορά στη  Βεβαίωση του  γπουργείου  Υγείας
από  την  οποία  να  προκύπτει  ότι  ο  ιατρός  έχει  εκπληρώσει  την  υποχρεωτική  υπηρεσία
υπαίθρου ή απαλλαγή της υποχρέωσης, παρέχεται η δυνατότητα στους γιατρούς, οί οποίοι
έχουν   εκπληρώσει   την   υπηρεσία   υπαίθρου,   αλλά   δεν   έχουν   το   προαναφερόμενο
δικαιολογητικό,νακαταθέσουνηλεκτρονικάτηβεβαίωση-πιστοποιητικόαπότονφορέαπου
έχει εκδοθεί.  Κατόπιν  υποχρεούνται να  καταθέσουν τη  βεβαίωση  εκπλήρωσης  υπηρεσίας
υπαίθρου, από το τμήμα ιατρών υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού  Νομικών
Προσώπων του γπουργείου γγείας, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης
του αυτοματοποιημένου καταλόγου, στην γγειονομική Περιφέρεια που έχουν επιλέξει ή στο
Ε.κ.Α.Β

ΞΞΕΗΞ'ΔΞΠΞΞΞΞυΞήΊΞίΉΞΙΉ=ίπiίm
Για Θέσεις Επιμελητών Α' και Β'

(α) δεν υπηρετώ σε Θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.γ. ή έχω υποβάλλει παραίτηση από την Θέση
κλάδου ιατρών ΕΣγ μέχρι την λήξη προΘεσμίας προκήρυξης

(β) δεν έχω παραιτηθεί από Θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.γ. πριν από τη συμπλήρωση δυο (2)
χρόνων  από το  διορισμό  μου  ή  σε  αντίθετη  περίπτωση  ότι έχουν  συμπληρωθεί πέντε  (5)
χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής μου.
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(γ).  δεν έχω αρνηθεί διορισμό σε Θέση του  κλάδου  ιατρών Ε.Σ.γ.  ή σε αντίθετη περίπτωση,
ότι  έχουν  συμπληρωθεί πέντε  (5)  χρόνια  από  την  παρέλευση  της  προΘεσμίας  ανάληψης
υπηρεσίας.

(δ). γπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για Θέσεις Επιμελητών Α' και Επιμελητών Β' που Θα
προκηρυχθούν  μέχρι 31-12-2021,  στην οποία να αναφέρεται ότι δεν  υπηρετεί στο  Ε.Σ.γ.  ή
ότι έχει υποβάλλει παραίτηση  από τη  Θέση  ιατρού  κλάδου  Ε.Σ.γ.  στην οποία  υπηρετεί.    Η
παραίτηση  Θα πρέπει να έχει υποβληθεί cπον φορέα που  υπηρετεί ο υποψήφιος,  μέχρι τη
λήξη προΘεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης (σχετ.1στ).

Για Θέσεις Επιμελητών Α'  κqι Β' για τις οποίες απαιτείται τίτλος εξειδίκευσης:

(α). δεν υπηρετώ cπο ΕΣγ ή υπηρετώ σε Θέση κλάδου ιατρών-οδοντιάτρων ΕΣγ Επιμελητή Α'
και Β' και έχω αποκτήσει τον τίτλο εξειδίκευσης που απαιτείται για την Θέση μετά την ένταξή

μου στο ΕΣΥ

(β).  δεν έχω παραιτηθεί από Θέση του  κλάδου  ιατρών Ε.Σ.γ. πριν από τη  συμπλήρωση  δυο
(2) χρόνων από το διορισμό μου ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5)
χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής μου.

(γ).  δεν έχω αρνηθεί διορισμό σε Θέση του  κλάδου  ιατρών Ε.Σ.γ.  ή σε  αντίθετη περίπτωση,
ότι  έχουν  συμπληρωθεί πέντε  (5)  χρόνια  από  την  παρέλευση  της  προΘεσμίας  ανάληψης
υπηρεσίας.

(δ). γπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για Θέσεις Επιμελητών Α' και Επιμελητών Β' που Θα
προκηρυχθούν  μέχρι 31-12-2021,  στην οποία να αναφέρεται ότι δεν  υπηρετεί στο  Ε.Σ.γ.  ή
ότι έχει υποβάλλει παραίτηση  από τη  Θέση  ιατρού  κλάδου  Ε.Σ.γ.  στην οποία υπηρετεί.   Η
παραίτηση  Θα πρέπει να έχει υποβληθεί cπον φορέα που  υπηρετεί ο υποψήφιος,  μέχρι τη
λήξη προΘεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης (σχετ.1π).

Για Θέσεις Διευθυντών:

(α) υπηρετώ σε Θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.γ. με βαθμό επιμελητή Α' ή Β'.

(β)   υπηρετώ  σε  Θέση   ειδικευμένου   ιατρού   κλάδου   Ε.Σ.Υ.   με   βαθμό  Διευθυντή   και  έχει
παρέλθει εξαετία από τη λήψη του βαθμού.

(γ) δεν έχω παραιτηθεί από Θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.γ. πριν από τη συμπλήρωση δυο (2)
χρόνων  από το  διορισμό  μου  ή  σε  αντίθετη  περίπτωση  ότι έχουν  συμπληρωθεί πέντε  (5)
χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής μου-
(δ)  δεν έχω αρνηθεί διορισμό  σε Θέση του  κλάδου  ιατρών  Ε.Σ.γ.  ή  σε αντίθετη περίπτωση,
ότι  έχουν  συμπληρωθεί πέντε  (5)  χρόνια  από  την  παρέλευση  της  προΘεσμίας  ανάληψης
υπηρεσίας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ1Α
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  2ης γΓΕ1ΟΝΟΜ1ΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕ1ΡΑ1ΩΣ  & Α1ΓΑΙΟΥ

ΨΥΧΙΑΤΡ1ΚΟ    ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ1ΕγθΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤ1ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟ Δ1ΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ1ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣ1ΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εάν πρόκειται για Θέσεις ιατρών -οδοντίάτρων ΕΣγ Επιμελητή Α'  ή  Β' για τις οποίες
απαιτείται τίτλος εξειδίκευσης στην υπεύθυνη  δήλωση  αναφέρεται επιπλέον:  (δ)  υπηρετώ
σε  Θέση  κλάδου  ιατρών -οδοwιάτρων  ΕΣγ και έχω αποκτήσει τον τίτλο  εξειδίκευσης μετά
την ένταξή μου στο ΕΣγ.

9,   Αρχείο   ρdf  ή  JΡΕG   (φωτογραφία)   ή  j.ρg  ή   χ-ρng   ή   ρng  χωρητικότητας  μέχρι  2   Μ.Β.

βιογραφικού  σημειώματος  του  υποψήφιου  για  διορισμό  ιατρού.  Επισημαίνεται  ότι  δεν
αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό άλλα υποβάλλεται για διευκόλυνση του συμβουλίου.
Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόwων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα,
απαίτείται η υποβολή αρχείων των επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων στα αντίστοιχα
πεδία  της  εφαρμογής,  όπως  καθορίζονται  Cπη  σχετική  απόφαση  του  καθορισμού  των
κριτηρίων επιλογής  και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων,  αξιολόγησης και επιλογής

για Θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.γ. .

10.  Οι  επιcπημονικές  εργασίες  αναφέροwαι  στο  βιογραφικό  σημείωμα  του  υποψηφίου
περιληπτικά.  Αρχεία  ρdf  ή  JΡΕG  (φωτογραφία)  ή j.ρg  ή  χ-ρng  ή  ρng χωρητικότητας  μέχρι  2
Μ.Β. με το Εξώφυλλο και σελίδα βιβλίου περιλήψεων ή δημοσιευμένων άρθρων Θα πρέπει
να  υποβληθούν σύμφωνα  με το  πλήθος που  Θα δηλωθούν,  όπως  ορίζονται στη  σχετική
απόφασητωνκριτηρίωνεπιλογήςκαιδιαδικασίαςυποβολήςυποψηφιοτήτων,ώcπεναλάβει
ο υποψήφιος για διορισμό ιατρός τα αντίποιχα μόρια.

11. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαtκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν Αρχείο ρdf ή
JΡΕG   (φωτογραφία)   ή  j.ρg  ή   χ-ρng  ή   ρng  χωρητικότητας  μέχρι  2   Μ.Β  με  πιστοποιητικό
ελληνομάθειας τύπου  Β2  από το  Κέντρο  Ελληνικής  Γλώσσας του  γπουργείου  Παιδείας  και
Θρησκευμάτων,    ή   από   το   Διδασκαλείο   Νέας   Ελληνικής   Γλώσσας   του    Εθνικού    και
Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  ή  από το  σχολείο  Νέας  Ελληνικής  Γλώσσας του
Αριστοτελείου  Πανεπιcπημίου Θεσσαλονίκης. Εναλλακτικά αρχείο ρdf ή JΡΕG (φωτογραφία)

ή jρg ή χ-ρng ή  ρng χωρητικότητας μέχρι 2  Μ.Β με βεβαίωση γνώσης της ελληνικής που έχει
χορηγηθεί μετά από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του  Κεντρικού Συμβουλίου
γγείας  (ΚΕ.Σ.γ.),  ή  τίτλος  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  στην  Ελλάδα  ή  τίτλος  Ελληνικού  6
Πανεπιστημίου  ή  ισοτιμία και αντιστοιχία πτυχίου ΔΟΑΤΑΠ  (ΔΙΚΑΤΣΑ)  μετά από εξετάσεις ή
τίτλος ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα.

12.  Για τις Θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται με ειδική  εμπειρία, για να λάβει ο  υποψήφιος

για διορισμό  ιατρός την ανάλογη  μοριόδοτηση Θα πρέπει να υποβάλλει αρχεία ρdf ή JΡΕG
(φωτογραφία)  ή jρg ή χ-ρng ή  ρng χωρητικότητας μέχρι 2  Μ.Β j.ρg με τα πιστοποιητικά ή τις

βεβαιώσεις τα οποία Θα την αποδεικνύουν. Εάν δεν διαθέτει τη ζητούμενη ειδική εμπειρία,
μπορεί να δηλώσει και να λάβει τα μόρια που αντιστοιχούν cπη προύπηρεσία που διαθέτει
μετά την λήψη της ειδικότητας του.

Όλαταξενόγλωσσαπτυχίακαιπιποποιητικάθαπρέπειαπαραιτήτωςναέχουνμεταφραστεί
επίσημααηνελληνικήγλώσσααπότιςαρμόδιεςπροςτούτοαρχέςτηςημεδαπής.Στααρχεία
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ΕΛΛΗΝ1ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ1Α
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  2ης γΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΕΡ1ΦΕΡΕ1ΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  & Α1ΓΑΙΟγ

Ψγχ1ΑΤΡ1ΚΟ   ΝΟΣΟΚΟΜΕ1Ο   ΑΤΤ1ΚΗΣ
ΔΙΕΥθγΝΣΗ Δ1Ο1ΚΗΤ1ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟ Δ1ΕγθγΝΣΗ Δ1Ο1ΚΗΤ1ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

μπορούννααναζητούνοδηγίεςγιατηνσυμπλήρωσητηςηλεκτρονικής

ρdf ή JΡΕG  (φωτογραφία) ή jρg ή χ-ρng ή ρng χωρητικότητας μέχρι 2  Μ.Β των ξενόγλωσσων
πτυχίων και πιστοποιητικών Θα πρέπει να φαίνεται και η  σφραγίδα της Χάγης (ΑΡΟSΤ|LLΕ)
που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ' αριθμ. Δ1ΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΟΧ-6γΖ)
και    Δ1ΑΔΠ/Φ    Α.2.3/21119/1-9-2014    (ΑΔΑ:    ΒΜ3ΛΧ-γΝ9)    εγκυκλίους    του    γπουργείου
Εσωτερικών   και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης,   γίνοwαι  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή
αντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων και πιcποποιητικών, υπό την προύπόθεση να φαίνεται ότι
τα   αντίγραφα   αυτά   έχουν   επικυρωθεί  από   δικηγόρο.   Στην   απόφαση   προκήρυξης   οι
ειδικότητες   Θα  πρέπει  να  αναφέροwαι  σύμφωνα   με  την   Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/20-9-2018

(Β'4138) γ. Α..  Οι τίτλοι που  έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με το  Π.Δ.415/1994 (Α'  236), είναι
ισότιμοι και ισοδύναμοι σύμφω,να με το παράρτημα Π1ΝΑΚΑ Α' της (11) σχετ. Απόφασης του
γφυπουργού γγείας.
Επίσης,  Cπην  απόφαση  προκήρυξης  πρέπει  να  αναφέρονται  όλα  τα  δικαιολογητικά  που
υποχρεούνται να  υποβάλλουν  οι  υποψήφιοι για  κάθε  Θέση  αποκλειστικά  σε  ηλεκτρονική
μορφή στη ηλεκτρονική πλατφόρμα esydοctοrs.mοh.gον.gr.

Το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους ιατρούς
οποιοδήποτε   δικαιολογητικό   ή   έγγραφο,   είτε  γιατί  κρίνει  ότι  είναι  απαραίτητο  για  τη
διαδικασία  (Δικαιολογητικά  τύπου  Β')  είτε  λόγω  ενδεχόμενου  τεχνικού  προβλήματος  σε
κάποιο από το υποβληθέντα αρχεία.

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το σχετικό (13) ορίζεται ως εξής:
ΆρΘρο 1
Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων
Κάθε    υποψήφιος   δύναται   να    υποβάλει    ηλεκτρονική    αίτηση    για   το    σύνολο   των
προκηρυγμένων  Θέσεων  της  ειδικότητάς  του  ανά  φορέα  και  με  ανώτατο  όριο  πέwε  (5)
φορείς  (νοσοκομεία  ή  Κ.γ.)  μίας  (1)  μόνο Διεύθυνσης γγειονομικής  Περιφέρειας  (Υ.ΠΕ.)
cπην  προκειμένη   της  Διοίκησης  2ης  Υγειονομικής  Περιφέρειας  Πειραιώς  και  Αιγαίου

(Θηβών 196-198,  182 33, Αγ.  1.  Ρέντη), δηλώνοντας, υποχρεωτικά και τη σειρά προτίμησής
τους. Στο ανώτατο όριο των πέντε φορέων δεν συμπεριλαμβάνονται οι Θέσεις του  Ε.Κ.Α.Β.
στην περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται Cπην ίδια έγκριση προκήρυξης.
Η   υποψηφιότητα   υποβάλλεται   ηλεκτρονικά,   μέσω   της   ηλεκτρονικής   εφαρμογής   του
γπουργείου  γγείας  eSydοCtοrs.mοh.gον.gr,  εντός  προΘεσμίας,  με  την χρήση  των  κωδικών
εισαγωγής  οΓ[ο  ΤΑΧlSΝΕΤ.  Στην  ανωτέρω  ηλεκτρονική  διεύθυνση  οι  ενδιαφερόμενοι  Θα

αίτησης. Η ποοΘεσLιία
σεων α 2021 ώ α 12:00

ώραι2:o0(Lιεσnμέρή

Η   υποψηφιότητα   υποβάλλεται  συνοδευόμενη   με  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,   ως
ακολούθως:
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ΕΛΛΗΝ1ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔιΟΙΚΗΣΗ  2ης ΥΓΕ1ΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕ1ΑΣ

ΠΕ1ΡΑ1ΩΣ & Α1ΓΑΙΟΥ

ΨΥΧ1ΑΤΡΙΚΟ   ΝΟΣΟΚΟΜΕ1Ο   ΑΤΤ1ΚΗΣ
Δ1ΕγθΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ1ΚΗΣ γπΗΡΕΣΙΑΣ

γπο ΔΙΕγθγΝΣΗ Δ1Ο1ΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

α) τα αναγκαία για την εγκυρότητα συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής, τα
οποίακαλούνται«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΤγποΥΑ»,σύμφωναμετονπίνακα1τουπαραρτήματος,
καθώς και

β) τα αποδεικτικά της μοριοδότησης των υποψηφίων τα οποία καλούνται «Δ1 ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τγπογ   Β»,   που   αφορούν   στα   ουσιαcπικά   προσόντα,   τα   οποία   μοριοδοτούνται   και
συμπληρώνονται σύμφωνα με τους πίνακες 2, 3, 4, 5 και 6 του παραρτήματος.

Στα «Δ1ΚΑΙΟΛΟΓΗΤ1ΚΑ ΤγποΥ Α» και σε ότι αφορά πη Βεβαίωση του γπουργείου Υγείας από
την οποία να προκύπτει ότι ο ιατρός έχει εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου

ή  απαλλαγή  της  υποχρέωσης,  παρέχεται  η  δυνατότητα  στους  γιατρούς,  οι  οποίοι  έχουν
εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου, αλλά δεν έχουν το προαναφερόμενο δικαιολογητικό,
να καταθέσουν ηλεκτρονικά τη  βεβαίωση-πιποποιητικό από τον φορέα που  έχει εκδοθεί.
Κατόπιν υποχρεούνται να καταθέσουν τη βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, από
το τμήμα ιατρών υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του
γπουργείου γγείας, εντός αποκλειστικής προΘεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία
ανάρτησης  του  αυτοματοποιημένου  καταλόγου,  πηνγγειονομική  Περιφέρεια  που  έχουν
επιλέξει ή  cπο  Ε.Κ.Α.Β.

Η αίτηση-δήλωση  επέχει και Θέση  υπεύθυνης δήλωσης του  άρθρου 8 του ν.  1599/1986 (Α'
75), ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ' αυτήν στοιχ`είων του υποψηφίου.

Δεδομένου  ότι η επεξεργασία των αιτήσεων-δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά, οι υποψήφιοι
υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα  αντίστοιχα τετραγωνίδια  και πεδία της  ηλεκτρονικής
αίτησης-δήλωσης που  αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή  κριτήρια ή  ιδιότητες και να
υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Η ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση μετά την οριστική καταχώρισή της παρέχεται σε εκτυπώσιμη

μορφή,  η  οποία  αναγράφει  και τον αριθμό πρωτοκόλλου  ηλεκτρονικής  αίτησης.  Εάν δεν
συμπληρωθούν-επιλεγούν   τα    υποχρεωτικά   τετραγωνίδια-πεδία,    τότε    η    αίτηση    δεν
καταχωρείταικαιείναιαδύνατοναυποβληθεί.Ηυποβολήπερισσοτέρωντηςμιαςαιτήσεων-
δηλώσεων δεν είναι εφικτή, όμως ο υποψήφιος δύναται, εντός της προΘεσμίας υποβολής
αιτήσεων, να ακυρώσει την υποβληθείσα και να υποβάλει εκ νέου αίτηση-δήλωση.

Τα   απαραίτητα    κατά   περίπτωση    δικαιολογητικά,    με   τα   οποία   αποδεικνύονται   τα
απαιτούμενα   τυπικά   και   μοριοδοτούμενα   προσόντα,   τα   κριτήρια   ή    ιδιότητες   που
επικαλούνταιοιυποψήφιοιμετηναίτησηεγγραφήςτους,επισυνάπτονταιηλεκτρονικάστην
αίτησή τους σε αρχεία μορφής Ρdf ή JΡΕG (φωτογραφία) ή jρg ή χ-ρng ή ρng χωρητικότητας

μέχρι   2   ΜΒ.   Το   Συμβούλιο   Κρίσης   και   Επιλογής   έχει   δικαίωμα   να   ζητήσει  από   τους
υποψήφιους ιατρούς οποιοδήποτε δικαιολογητικό ή έγγραφο (τύπου Β'), είτε γιατί κρίνει ότι
είναιαπαραίτητογιατηδιαδικασίαείτελόγωενδεχόμενουτεχνικούπροβλήματοςσεκάποιο
από τα υποβληθέντα αρχεία (τύπου Α' και Β').

ΆρΘρο 2
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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ1Α
ΔΙΟιΚΗΣΗ  2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜ1ΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΨΥΧ1ΑΤΡΙΚΟ    ΝΟΣΟΚΟΜΕ1Ο   ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥθγΝΣΗ ΔΙΟ1ΚΗΤ1ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟ Δ1ΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟ1ΚΗΤΙΚΗΣ γπΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠ1ΚΟΥ

'Ελεγχος    Αιτήσεων-Δηλώσεων    γποψηφιοτήτων    -    Διαδικασία    μοριοδότησης    και

βαθμολόγησης υποψηφίων

α.   Μετά   τη   λήξη   της   προΘεσμίας   υποβολής   αιτήσεων   υποψηφιότητας,   καταρτίζεται
αυτοματοποιημένα  κατάλογος  υποψηφίων,  σύμφωνα  με  τα  δηλωθέν[α  προσόντα  και
προτιμήσεις  τους,   με  σειρά  κατάταξης  ανά  Θέση/Θέσεις,  δυνάμει  των  προβλεπόμενων
κριτηρίων  αξιολόγησης,  πλην  της  συνέντευξης.  Το  τμήμα  Ιατρών  Ε.Σ.γ.  της  Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του γπουργείου Υγείας διαβιβάζει ηλεκτρονικά
τους αυτοματοποιημένους καταλόγους υποψηφίων πις αρμόδιες Διευθύνσεις Ανθρώπινου
Δυναμικού  των  οικείων  γ.ΠΕ.   και  του   Ε.Κ.Α.Β.   οι  οποίες  άμεσα  τους  διαβιβάζουν  στις
Γραμματείες των Συμβουλίων Κρίσεων και Επιλογής.

Ο αυτοματοποιημένος κατάλογος αναρτάται, από το συμβούλιο, στον ιατότοπο της Υ.ΠΕ. ή
του Ε.Κ.Α.Β. προς ενημέρωση των υποψηφίων.

β.Ειτόςπέντε(5)ημερολογιακώνημερών,συνέρχεταιτοσυμβούλιοπροκειμένουναελέγξει,
συνεπικουρούμενο  από  τη  Γραμματεία,  την  ορΘότητα  των  ηλεκτρονικά  κατατεθειμένων
δικαιολογητικών   των   υποψηφίων.   Το   συμβούλιο   διενεργεί   έλεγχο   ορΘότητας   των
δικαιολογητικών τύπου Α', ως προς το σύνολο των υποψηφίων και αφαιρεί από τον πίνακα
κατάταξης τους στερούμενους τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα συμμετοχής.

Εν   συνεχεία,   διενεργεί   επαλήθευση   της   σειράς   κατάταξης   υποψηφίων   του   αρχικού
καταλόγου  (δυνάμει  δικαιολογητικών  τύπου  Β')  για  αριθήό  έως  και το  πενταπλάσιο  των
υποψηφίων  των  Θέσεων  που  προκηρύχθηκαν.   Εφόσον  από  τον  έλεγχο  μοριοδότησης
διαπιστωθεί   αναντιστοιχία   μεταξύ   μοριοδότησης   και   δικαιολογητικών   τύπου    Β',   το
Συμβούλιο διενεργεί αναμοριοδότηση υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού  ίσου με
το  πεwαπλάσιο  των  υποψηφίων  των  Θέσεων  που  προκηρύχθηκαν.  Η  συνεδρίαση  του
συμβουλίου  για  όλες τις  Θέσεις  και για  όλες τις ειδικότητες,  δεν  μπορεί να  υπερβαίνει τις
δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Η   μοριοδότηση  των   υποψήφιων  πέραν  του   απαραίτητου   αριθμού   δεν  ελέγχεται  και
παραμένειμετησειράκατάταξηςπουέχειπροκύψει,μέσωτηςεφαρμογής,απότιςαιτήσεις-
δηλώσεις των υποψηφίων.

γ. Ο πίνακας με την μοριοδότηση  και τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αναρτάται στον
ιστότοπο της γ.ΠΕ. ή του Ε.Κ.Α.Β. Επίσης, αναρτώνται και οι μη παραδεκτές υποψηφιότητες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφες ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων, στη
γραμματεία   του    συμβουλίου    κρίσης    και   επιλογής    μέσα    σε    προΘεσμία   πέντε    (5)
ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας της ανάρτησης.

δ.  Το  Συμβούλιο  Κρίσης  και  Επιλογής  συνέρχεται  αμέσως  μετά  τη  λήξη  της  προΘεσμίας
υποβολής των  ενστάσεων,  προκειμένου  να  εξετάσει το  περιεχόμενό  τους.  Σε  περίπτωση
αποδοχήςένcπασης,τοΣυμβούλιοαναδιαμορφώνειτονπίνακα,σύμφωναμετοαποτέλεσμα
της  ένστασης,  διενεργώwας  νέα  μοριοδότηση  και  επανακατάταξη  όπου  αυτή  απαιτείται,
μέχρι   του   συνολικού   αριθμού   υποψηφίων   ίσου    με   το   πενταπλάσιο   αριθμό   των
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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ1Α
ΔιΟ1ΚΗΣΗ  2ης ΥΓΕ1ΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕ1ΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & Α1ΓΑΙΟΥ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ    ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   ΑΤΤ1ΚΗΣ
Δ1ΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟ1ΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

γπο Δ1ΕΥθγΝΣΗ ΔΙΟ1ΚΗΤ1ΚΗΣ γπΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟγ

προκηρυγμένων Θέσεων ανά φορέα. Ο προαναφερόμενος πίνακας κατάταξης υποψηφίων,
περιλαμβάνει τους υποψηφίους που Θα προκριΘούν για τη διαδικασία της συνέντευξης από
το  συμβούλιο  με  σκοπό την  κατάρτιση  της τελικής  κατάταξης αξιολόγησης  και αναρτάται
στον ιστότοπο της γ.ΠΕ.  ή του  ΕΚΑΒ.

ε.  Ο  συνολικός  αριθμός  υποψηφίων  ίσος  με  το  πενταπλάσιο  αριθμό  των  Θέσεων  που
προκηρύχθηκαν,    υποβάλλονται    πη    διαδικασία    της    δομημένης    συνέντευξης,    που
βαθμολογείται σύμφωνα με την οριζόμενη βαθμολογία στο άρθρο 4 της παρούσας. Τα μόρια
που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος στη συνέντευξη, προστίθενται στην μοριοδότηση της παρ.
δ και κατά τον τρόπο αυτό προκύπτει η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την οποία γίνεται η
τελική   επιλογή   για   κάθε  Θέση.   Κάθε   υποψήφιος   υποβάλλεται  μόνο   μία  (1)   φορά  σε
συνέντευξη  με  διάρκεια  10'-20'.  Η  συνέντευξη  δύναται  να  πραγματοποιηθεί  και  μέσω
διαδικτύου με χρήση εικόνας και ήχου. Η διαδικασία των συνεντεύξεων ολοκληρώνεται μέσα
σε προΘεσμία δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα μοριοδότησης της παρ. δ. Ο
πίνακας με την τελική βαθμολογία αναριάται στον ιστότοπο της γ.ΠΕ. ή του ΕΚΑΒ.

ΆρΘρο 5
Επιλογή υποψηφίων
α.  Μέσω της τελικής μοριοδότησης και κατάταξης επιλέγεται από το Συμβούλιο Κρίσης και
Επιλογής  ο  πρώτος  υποψήφιος  στον  πίνακα  για  κάθε  Θέση.  Η  επιλογή  γίνεται  ως  εξής:
επιλέγονται  ισάριθμοι  με  τον  αριθμό  των  προκηρυγμένων  Θέσεων  με  βάση  την  σειρά
κατάταξης αό την μοριοδότηση,  ως πρώτοι -ένας για κάθε Θέση, όπως προκύπτει από το
άρθρο   3.   Στην   περίπτωση   που   υποψήφιος   στους  τελικούς   πίνακες   αξιολόγησης   έχει
καταταγεί  πρώτος  σε  περισσότερες  από  μία  (1)  Θέσεις,  τότε  έχει  το  δικαίωμα  από  την
ανάρτηση του τελικού  πίνακα να επιλέξει με  αίτησή του, εντός αποκλειστικής προΘεσμίας
δύο (2) ημερολογιακών ημερών τη Θέση που επιθυμεί, διαφορετικά τοποΘετείται στη Θέση
που έχει δηλώσει ως πρώτη στη σειρά προτίμησης. Η δήλωση αποδοχής μιας (1) Θέσης είναι
υποχρεωτική για όλους τους διοριστέους και ισοδυναμεί με αυτοδίκαιη παραίτηση από τη
διεκδίκηση   των  άλλων  Θέσεων  που   κρίνονται  από  το   ίδιο   Συμβούλιο.   Σε  περίπτωση
ισοβαθμίας δύο (2) ή περισσότερων υποψηφίων, προηγείται ο αρχαιότερος με κριτήριο την
ημερομηνία   κτήσης  του   τίτλου   ειδικότητας.   Για  τις   υπόλοιπες   Θέσεις   στις  οποίες   έχει
καταταγεί  πρώτος,   επιλέγονται   οι   επόμενοι   σε   σειρά   κατάταξης.   Σε   περίπτωση   που
εξαντληθούν  για  οποιονδήποτε  λόγο  οι  επιτυχόντες,  επαναλαμβάνεται  η  διαδικασία  ως
περιγράφεται ανωτέρω.
Η τελική  μοριοδότηση  και η  με βάση αυτή  κατάταξη  και επιλογή των υποψηφίων για κάθε
Θέση, αναρτάται στην ιποσελίδα της γ.ΠΕ. ή του  Ε.Κ.Α.Β.

β.  `Οι   υποψήφιοι   που   έχουν   επιλεγεί   ως   πρώτοι   για   κάθε   Θέση,   μέσα   σε   δύο   (2)
ημερολογιακές ημέρες πρέπει να δηλώσουν στο Συμβούλιο αν αποδέχονται τη Θέση.
Κοινή  δήλωση  υποψηφίων που  επιλέχθηκαν ως πρώτοι για μεταξύ τους αλλαγή  σε Θέσεις
που έχουν προτιμήσει, γίνεται αποδεκτή από το Συμβούλιο.
Αμέσως   μετά  τις  δηλώσεις  αποδοχής,  το  πρακτικό  του   Συμβουλίου   ανά  συνεδρίαση,
συνοδευόμενο   με   τον   φάκελο   του   ιατρού   που   διορίζεται   σε   εκτυπωμένη   μορφή,
διαβιβάζεται από την γ.ΠΕ.  ή  το  Ε.Κ.Α.Β.  στην αρμόδια Διεύθυνση  του  γπουργείου  γγείας.
Στο     πρακτικό     Θα     επισυνάπτονται     οι     αναρτημένοι     πίνακες     ανά     συνεδρίαση
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ΕΛΛΗΝ1ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟιΚΗΣΗ  2ης γΓΕΙΟΝΟΜ1ΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕ1ΡΑ1ΩΣ & ΑΙΓΑ1ΟΥ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ    ΝΟΣΟΚΟΜΕ1Ο   ΑΤΤ1ΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣ1ΑΣ

ΥΠΟ Δ1ΕΥθγΝΣΗ Δ1ΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

συμπεριλαμβανομένου  του  πίνακα  κατάταξης  των  υποψηφίων  που  υποβλήθηκαν  Cπη
διαδικασία της δομημένης συνέντευξης. Στους πίνακες που Θα διαβιβάζονται στην αρμόδια
υπηρεσία του γπουργείου, Θα αναφέρεται και το ονοματεπώνυμο του κάθε υποψηφίου.
Κατόπιν  αυτού,  εκκινεί  η  διαδικασία  διορισμού,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις.  Σε
περίπτωση δήλωσης μη αποδοχής της Θέσης από κάποιον υποψήφιο, επιλέγεται ο αμέσως
επόμενος    στην    κατάταξη    και    ακολουθείται    η    διαδικασία    που    περιγράφεται    στα
προηγούμενα εδάφια.
Επίσης,   με  ευθύνη  της  γγειονομικής  Περιφέρειας  ενημερώνεται  ο  φορέας  στον  οποίο
διορίζεται ο κάθε υποψήφιος.
Όλοιοιπροαναφερόμενοιπίνακεςαναρτώνταίμετοναριθμόπρωτοκόλλουτηςαίτησηςτου
κάθε υποψηφίου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η  ΠΡQ.Ι.ΣΤ.  ΤΜ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕ1ΑΣ
`\.

Εσωτεοική διανομή:
ι.         Γρ.Διοίκησης

2.            Δ.Ι,Υ.

3.        ΕπιστημονικόΣυμβούλιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.       γπογρΓΕ1ΟΥΓΕ1ΑΣ

Αριστοτέλους 17,10187 ΑΘΗΝΑωρnρ a-)
2.      ΔιΟικΗΣΗ  2ηςγ.ΠΕ.  Πειραιώς  καιΑιγαίου

Θηβών 196-198,182 33, Αγ.1.  Ρέν[ηωaad-)
3.      ΠΑΝΕΛΛΗΝ1ΟΣ  ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣγλλοΓΟΣ

Πλουτάρχου 3,106 75 ΑΘΗΝΑ

άenSeC-ρίs-)
4.      ΙΑΤΡΙΚΟΣΣγλλοΓΟΣΑΘΗΝΩΝ

Σεβαστουπόλεως 113,115 26 ΑΘΗΝΑ

ώreSSοffκe-)
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Η  Δ1ΟΙΚΗΤΡ1Α

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ

ΑΔΑ: 9ΩΞ8469Η5Ω-ΨΒΕ


		2021-09-15T13:41:45+0300
	Athens




