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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θζςεων κλάδου γιατρϊν ΕΤ επί θητεία.
ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ
Ζχοντασ υπ’ όψιν:
1. Σισ διατάξεισ των άρθρων 26 και 27 του Ν.1397/83 (ΦΕΚ 143/Α/1983) «Εθνικό φςτημα Τγείασ»,
όπωσ ιςχφουν.
2. Σισ διατάξεισ τησ παρ.4 του άρθρου 49 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).
3. Σισ διατάξεισ τησ παραγράφου 10 του άρθρου 69 και τησ παρ.4 του άρθρου 84 του Ν.2071/1992
(ΦΕΚ 123/Α/1992).
4. Σισ διατάξεισ του άρθρου 69 παρ.1 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992), όπωσ αντικαταςτάθηκε με το
άρθρο 35 παρ.1 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).
5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 43 του Ν.1759/1988 (ΦΕΚ 50/Α/1988) όπωσ τροποποιήθηκε με το άρθρο 29
του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).
6. Σισ διατάξεισ του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008) όπωσ αντικαταςτάθηκαν με
το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) και το άρθρο 66 παρ. 32 εδαφ. βϋ του
Ν.3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) και ςυμπληρϊθηκαν με το άρθρο 29 παρ. 3 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ
228/Α/2011).
7. Σισ διατάξεισ του άρθρου 2 παρ.2 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) όπωσ ζχουν αντικαταςταθεί με
το άρθρο 34 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).
8. Σισ διατάξεισ του άρθρου 25 παρ.5 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) όπωσ ζχει ςυμπληρωθεί με
το άρθρο 27 παρ.3 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017).
9. Σισ διατάξεισ του άρθρου 45 του Ν.3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003).
10. Σισ διατάξεισ του άρθρου 41 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).
11. Σισ διατάξεισ του άρθρου 22 παρ.4 του Ν.4208/2013 (ΦΕΚ 252/Α/2013), όπωσ ςυμπληρϊθηκε με το
άρθρο 43 παρ.1 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).
12. Σισ διατάξεισ του άρθρου 35 παρ.4 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) όπωσ ζχει ςυμπληρωθεί με το
άρθρο 36 του Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).
13. Σισ διατάξεισ του άρθρου 4 του Ν.3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009).
14. Σισ διατάξεισ του άρθρου 23 παρ.7 του Ν.3519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997).
15. Σισ διατάξεισ του άρθρου 7 του Ν.4498/2017 (ΦΕΚ 172/Α/2017), καθϊσ και του άρθρου 8 του ιδίου
νόμου όπωσ ζχει τροποποιηθεί με τισ διατάξεισ του άρθρου ζνατου του Ν.4517/2018 (ΦΕΚ
22/Α/2018).
16. Σισ διατάξεισ του άρθρου τζταρτου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/Α/2018).
17. Σην υπ’αρ.Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/17-1-2018 (ΦΕΚ 116/Β/2018) Τπουργική Απόφαςη «Καθοριςμόσ
κριτηρίων επιλογήσ και διαδικαςία υποβολήσ υποψηφιοτήτων, αξιολόγηςησ και επιλογήσ για
θζςεισ κλάδου ιατρϊν και οδοντιάτρων Ε..Τ.» (ΑΔΑ:6ΔΔΙ465ΦΤΟ-Ν7Ο), όπωσ
τροποποιήθηκε με την υπϋαριθμ.Γ4α/ΓΠοικ.13274/13-2-2018 (ΦΕΚ 548/Β/2018) όμοια
(ΑΔΑ:6ΚΗΓ465ΦΤΟ-ΕΙ).
18. Σην υπϋαριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.13273/13-2-2018 (ΦΕΚ 621/Β/2018) Τπουργική Απόφαςη
«Διαδικαςία προκήρυξησ θζςεων ιατρϊν και οδοντιάτρων Ε..Τ.» (ΑΔΑ ΩΑΚΓ465ΦΤΟ-Κ5Κ).
19. Σην υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.20585/9-3-2018 εγκφκλιο ςχετικά με τη διαδικαςία προκήρυξησ και
υποβολήσ υποψηφιότητασ για την πλήρωςη θζςεων ιατρϊν κλάδου Ε..Τ. (ΑΔΑ:ΩΝ2Φ465ΦΤΟ-1ΘΗ).
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20. Σην αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.23273/19-3-2018 ςυμπληρωματική εγκφκλιο του Τπ. Τγείασ ςχετικά με την
διαδικαςία προκήρυξησ θζςεων ιατρϊν κλάδου ΕΤ και υποβολήσ υποψηφιοτήτων (ΑΔΑ:
94ΑΟ465ΦΤΟ-Θ3Χ).
21. Σην αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.23727/20-3-2018 εγκφκλιο του Τπ. Τγείασ «Διευκρινίςεισ ςχετικά με την
υποβολή υποψηφιότητασ ιατρϊν κλάδου ΕΤ ςε νζα προκήρυξη».
22. Σην αριθμ. Γ2α/οικ.81580/1-11-2017 ΚΤΑ των Τπ. Οικονομικϊν-Τγείασ-Διοικητικήσ Αναςυγκρότηςησ
(ΦΕΚ 3884/Β/2017).
23. Σον Οργανιςμό του Γ.Ν. Χανίων (ΦΕΚ 287/Β/2004), όπωσ ιςχφει.
24. Σην υπ’ αριθμ.Γ4α/Γ.Π./21989/16-3-2018 Τπουργική Απόφαςη με θζμα «Εγκριςη για προκήρυξη
θζςεων ειδικευμζνων ιατρϊν του κλάδου ΕΤ».
ΕΓΚΡΙΝΟΤΜΕ - ΠΡΟΚΘΡΤΟΤΜΕ
Σην πλήρωςη:
1) Μίασ (1) θζςησ ειδικευμζνου ιατροφ του κλάδου ΕΤ επί θητεία ειδικότητασ ΑΝΑΙΘΘΙΟΛΟΓΙΑ ή
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΘ ή ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΤΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ με
αποδεδειγμζνη εμπειρία και γνϊςη ςτην επείγουςα ιατρική ή εξειδίκευςη ςτη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΘ
ΙΑΣΡΙΚΘ με αποδεδειγμζνη εμπειρία και γνϊςη ςτην επείγουςα ιατρική, διάςωςη, προνοςοκομειακή
περίθαλψη και διαχείριςη – διοίκηςη – ςυντονιςμό του ζργου τησ εφημερίασ (για το Σ.Ε.Π.), ςτον
βαθμό του Διευθυντή.
2) Μιασ (1) θζςησ ειδικευμζνου ιατροφ του κλάδου ΕΤ επί θητεία ειδικότητασ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ με
αποδεδειγμζνη εμπειρία και γνϊςη ςτην επείγουςα ιατρική ή εξειδίκευςη ςτη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΘ
ΙΑΣΡΙΚΘ με αποδεδειγμζνη εμπειρία και γνϊςη ςτην επείγουςα ιατρική, διάςωςη, προνοςοκομειακή
περίθαλψη και διαχείριςη – διοίκηςη – ςυντονιςμό του ζργου τησ εφημερίασ (για το Σ.Ε.Π.), ςτον
ειςαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Βϋ.
3) Μιασ (1) θζςησ ειδικευμζνου ιατροφ του κλάδου ΕΤ επί θητεία ειδικότητασ ΑΝΑΙΘΘΙΟΛΟΓΙΑ με
αποδεδειγμζνη εμπειρία και γνϊςη ςτην επείγουςα ιατρική ή εξειδίκευςη ςτη Μ.Ε.Θ. (για το Σ.Ε.Π.),
ςτον ειςαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Βϋ.
4) Μιασ (1) θζςησ ειδικευμζνου ιατροφ του κλάδου ΕΤ επί θητεία ειδικότητασ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ με
αποδεδειγμζνη εμπειρία και γνϊςη ςτην επείγουςα ιατρική ή εξειδίκευςη ςτη Μ.Ε.Θ. (για το Σ.Ε.Π.),
ςτον ειςαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Βϋ.
5) Μιασ (1) θζςησ ειδικευμζνου ιατροφ του κλάδου ΕΤ επί θητεία ειδικότητασ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ με
αποδεδειγμζνη εμπειρία και γνϊςη ςτην επείγουςα ιατρική ή εξειδίκευςη ςτη Μ.Ε.Θ. (για το Σ.Ε.Π.),
ςτον ειςαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Βϋ.
6) Μιασ (1) θζςησ ειδικευμζνου ιατροφ του κλάδου ΕΤ επί θητεία ειδικότητασ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ, ςτον
βαθμό του Διευθυντή.
7) Μιασ (1) θζςησ ειδικευμζνου ιατροφ του κλάδου ΕΤ επί θητεία ειδικότητασ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (για το
Σμήμα), ςτον ειςαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Βϋ.
ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΠΟΨΘΦΙΟΣΘΣΑ
Για τισ παραπάνω κζςεισ γίνονται δεκτοί ωσ υποψιφιοι όςοι ζχουν:
α. Ελλθνικι Ικαγζνεια (πλθν όςων προζρχονται από Κράτθ Μζλθ τθσ Ε.Ε.)
β. Άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ.
γ. Σίτλο αντίςτοιχθσ με τθν κζςθ ιατρικισ ειδικότθτασ.
Επιςθμαίνεται ότι για τθν κατάλθψθ κζςθσ ειδικευμζνου ιατροφ ΕΤ απαιτείται ωσ τυπικό προςόν θ κατοχι
του τίτλου ειδικότθτασ ι χρόνοσ άςκθςθσ ςτθν ειδικότθτα και ςυγκεκριμζνα:
α) για το βακμό Επιμελθτι Βϋ, θ κατοχι του τίτλου ειδικότθτασ,
β) για το βακμό Επιμελθτι Αϋ, θ άςκθςθ ειδικότθτασ για δφο (2) τουλάχιςτον χρόνια και
γ) για το βακμό Διευκυντι, θ άςκθςθ ειδικότθτασ για τζςςερα (4) τουλάχιςτον χρόνια.
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ΑΡΘΡΟ 2: ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ
Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν υποβολι υποψθφιότθτασ για τθν πλιρωςθ κζςεων ιατρϊν
κλάδου Ε..Τ. είναι τα εξισ:
1. Αίτθςθ-διλωςθ θ οποία υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ esydoctors.moh.gov.gr
2. Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ-διλωςθσ υποψθφιότθτασ που ζχει υποβλθκεί θλεκτρονικά, υπογεγραμμζνο από
τον υποψιφιο. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. ε περίπτωςθ πτυχίου πανεπιςτθμίου τθσ αλλοδαπισ
απαιτείται επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του πτυχίου, επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο επίςθμθσ
μετάφραςθσ και φωτοαντίγραφο τθσ απόφαςθσ ιςοτιμίασ του ΔΟΑΣΑΠ, όπου απαιτείται.
3. Φωτοαντίγραφο τθσ απόφαςθσ άδειασ άςκθςθσ ιατρικοφ ι οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ.
4. Φωτοαντίγραφο τθσ απόφαςθσ χοριγθςθσ τίτλου ειδικότθτασ.
5. Βεβαίωςθ του οικείου Ιατρικοφ υλλόγου ςτθν οποία να βεβαιϊνεται ο ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςθσ του
6. ιατρικοφ επαγγζλματοσ, θ αςκοφμενθ ειδικότθτα και ο ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςισ τθσ.
7. Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ ι φωτοαντίγραφο του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι φωτοαντίγραφο
διαβατθρίου. Όταν πρόκειται για πολίτθ κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται και
επίςθμθ μετάφραςθ των δικαιολογθτικϊν αυτϊν.
8. Βεβαίωςθ εκπλιρωςθσ υπθρεςίασ υπαίκρου ι βεβαίωςθ νόμιμθσ απαλλαγισ, όπου είναι απαραίτθτθ, θ
οποία εκδίδεται από το τμιμα ιατρϊν υπθρεςίασ υπαίκρου τθσ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
Νομικϊν Προςϊπων του Τπουργείου Τγείασ.
9. Τπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου για διοριςμό ιατροφ, ςτθν οποία να αναφζρονται τα εξισ:
α) ότι δεν ζχει αρνθκεί διοριςμό ςε κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε. .Τ. ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ, ότι ζχουν
ςυμπλθρωκεί πζντε (5) χρόνια από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ ανάλθψθσ υπθρεςίασ,
β) ότι δεν ζχει παραιτθκεί από κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε..Τ. πριν από τθ ςυμπλιρωςθ δυο (2) χρόνων
από το διοριςμό του ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί πζντε (5) χρόνια από τθν
θμερομθνία παραίτθςισ του,
γ) ότι ζχει ςυμπλθρϊςει δυο (2) χρόνια ςυνεχοφσ υπθρεςίασ ςε ομοιόβακμθ με τθν κρινόμενθ κζςθ εάν
είναι ιδθ ιατρόσ του Ε..Τ.,
δ) υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου για κζςεισ Επιμελθτϊν Αϋ και Επιμελθτϊν Βϋ που κα
προκθρυχκοφν μζχρι 31/12/2018, ςτθν οποία να αναφζρεται ότι δεν υπθρετεί ςτο Ε..Τ. ι ότι ζχει
υποβάλλει παραίτθςθ από τθ κζςθ ιατροφ κλάδου Ε..Τ. ςτθν οποία υπθρετεί. Θ παραίτθςθ κα πρζπει
να ζχει υποβλθκεί ςτον φορζα που υπθρετεί ο υποψιφιοσ, μζχρι τθ λιξθ προκεςμίασ υποβολισ
δικαιολογθτικϊν τθσ εκάςτοτε προκιρυξθσ.
10.Για τθν απόδειξθ των ουςιαςτικϊν προςόντων που αναφζρονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, απαιτείται θ
υποβολι επίςθμων πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων.
11.Οι επιςτθμονικζσ εργαςίεσ αναφζρονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα του υποψθφίου περιλθπτικά.
Ανάτυπα δθμοςιευμζνων επιςτθμονικϊν εργαςιϊν και επιςτθμονικά περιοδικά ςτα οποία ζχουν
δθμοςιευκεί τζτοιεσ εργαςίεσ, υποβάλλονται κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου.
12.Οι πολίτεσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ πρζπει να υποβάλλουν πιςτοποιθτικό ελλθνομάκειασ
επιπζδου Β2 από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, ι
από το Διδαςκαλείο Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν,
ι από το ςχολείο Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ. Δεκτζσ
γίνονται επίςθσ βεβαιϊςεισ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί μετά από
εξετάςεισ ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του Κεντρικοφ υμβουλίου Τγείασ (ΚΕ..Τ.). Για τουσ ιατροφσ
που είναι απόφοιτοι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα, ι απόφοιτοι Ελλθνικοφ Πανεπιςτθμίου,
ι διακζτουν απόφαςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ του πτυχίου τουσ από τον ΔΟΑΣΑΠ (ΔΙΚΑΣΑ) μετά από
εξετάςεισ, ι ζχουν αποκτιςει τίτλο ειδικότθτασ ςτθν Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωςθ γνϊςθσ τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ.
13.Οι υποψιφιοι για κζςεισ οι οποίεσ προκθρφςςονται με ειδικζσ προχποκζςεισ πρζπει να υποβάλλουν τα
πιςτοποιθτικά ι τισ βεβαιϊςεισ τα οποία αναφζρονται ρθτά ςτθν προκιρυξθ, άλλωσ θ υποψθφιότθτα
κρίνεται μθ παραδεκτι.
Όλα τα ξενόγλωςςα πτυχία και πιςτοποιθτικά κα πρζπει απαραιτιτωσ να ζχουν μεταφραςτεί επίςθμα ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα από τισ αρμόδιεσ προσ τοφτο αρχζσ τθσ θμεδαπισ. τα απλά φωτοαντίγραφα των
ξενόγλωςςων πτυχίων και πιςτοποιθτικϊν κα πρζπει να φαίνεται και θ ςφραγίδα τθσ Χάγθσ (APOSTILLE)
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που ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο πτυχίο ι πιςτοποιθτικό. ε κάκε περίπτωςθ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτισ αρικμ.ΔΙΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΘ0Χ-6ΤΗ) και ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ:
ΒΜ3ΛΧ-ΤΝ9) εγκυκλίουσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα ξενόγλωςςων πτυχίων και πιςτοποιθτικϊν, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι τα ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο.
ΕΠΙΘΜΑΝΘ:
φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.4 του άρκρου 49 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017) ςε κζςεισ
ειδικευμζνων ιατρϊν κλάδου Ε..Τ., που προκθρφςςονται μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου 2018, δεν μποροφν να
κζςουν υποψθφιότθτα ιατροί που υπθρετοφν ςε άλλθ κζςθ ειδικευμζνου ιατροφ Ε..Τ., εκτόσ εάν
παραιτθκοφν από τθ κζςθ που κατζχουν μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν τθσ
εκάςτοτε προκιρυξθσ.
Από τθν ανωτζρω διάταξθ εξαιροφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 36 του Ν.4486/2017 (ΦΕΚ
115/Α/2017), οι ιατροί που κα διεκδικιςουν κζςεισ ςε βακμό Διευκυντι.
Επιςθμαίνεται ότι οι ιατροί με βακμό Διευκυντι δεν μποροφν να διεκδικιςουν άλλθ κζςθ Διευκυντι αν δεν
ζχει παρζλκει εξαετία από τθν λιψθ του βακμοφ (άρκρο 4 του Ν.3754/2009).
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΘΕΜΙΑ & ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΑΙΣΘΕΩΝ
Θ προκεςμία υποβολισ αιτιςεων ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ esydoctors.moh.gov.gr αρχίηει ςτισ
10/4/2018 ϊρα 12μ.μ. και λιγει ςτισ 27/4/2018 ϊρα 23:59.
Μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ, ο υποψιφιοσ πρζπει
να κατακζςει ςτθ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ 7θσ Τ.ΠΕ. Κριτθσ, αυτοπροςϊπωσ ι με
εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν πρόςωπο ι να αποςτείλει ταχυδρομικά, είτε με ςυςτθμζνθ επιςτολι είτε με
εταιρεία ταχυμεταφοράσ, ςε ζντυπθ μορφι τα δικαιολογθτικά και εκτυπωμζνο και υπογεγραμμζνο
αντίγραφο τθσ υποβλθκείςασ θλεκτρονικά αίτθςθσ ςε κλειςτό φάκελο ςτον οποίο κα αναγράφεται θ κζςθ
για τθν οποία υποβάλλει υποψθφιότθτα.
Για τθν απόςυρςθ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ απαιτείται θ υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθ Διεφκυνςθ
Ανκρωπίνου Δυναμικοφ τθσ 7θσ Τ.ΠΕ. Κριτθσ.
Ο υποψιφιοσ που υποβάλλει υποψθφιότθτα ςε διαφορετικό υμβοφλιο, κατακζτει ιςάρικμουσ με τισ
κζςεισ που διεκδικεί φακζλουσ δικαιολογθτικϊν με εκτυπωμζνο και υπογεγραμμζνο αντίγραφο τθσ
υποβλθκείςασ θλεκτρονικά αίτθςθσ ςε κάκε φάκελο.
Θ παροφςα προκιρυξθ αναρτάται αυκθμερόν ςτθν ΔΙΑΤΓΕΙΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3861/2010
(ΦΕΚ 112 Α’), και κα αποςταλεί θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ (dpnp_a@moh.gov.gr), κακϊσ και ςτθν
ιςτοςελίδα του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων (www.chaniahospital.gr). Επίςθσ, κοινοποιείται ςτον
Πανελλινιο Ιατρικό φλλογο και ςτον Ιατρικό φλλογο Χανίων, ενϊ αποςτζλλεται και ςτθν 7θ Τ.ΠΕ. Κριτθσ,
προκειμζνου να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ (www.hc-crete.gr).
ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ:
 Τπ. Τγείασ - Δ/νςθ Ανκρ. Πόρων Ν.Π. - Σμιμα Ιατρϊν ΕΤ
(Αριςτοτζλουσ 17, Σ.Κ. 101 87, Ακινα)
Θ
 7 Τ.Π.Ε. Κριτθσ - Δ/νςθ Ανάπτ. Ανκρ. Δυναμικοφ
ο
(3 χλμ. Θρακλείου-Μοιρϊν, Εςταυρωμζνοσ, Σ.Κ. 715 00, Θράκλειο)
 Πανελλινιοσ Ιατρικόσ φλλογοσ
(Πλουτάρχου 3 & Τψθλάντου, Σ.Κ. 106 75, Ακινα)
 Ιατρικόσ φλλογοσ Χανίων
(φακίων 32, Σ.Κ. 731 34, Χανιά)
ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ:
 Γρ. Διοικθτι
 Γρ. Αναπλθρωτι Διοικθτι
 Δ/ντισ Ιατρικισ Τπθρεςίασ
 Δ/ντζσ αναφερομζνων Ιατρικϊν Σμθμάτων
 Σμιμα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
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