
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ1Α
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑ1ΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΨΥΧ1ΑΤΡΙΚΟ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ1ΕΥΘΥΝΣΗ Δ1ΟΙΚΗΤΙΚΗΣ γπΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠ1ΚΟγ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΟ1ΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1.  τις   διατάξεις   του   άρθρου   7,   παρ.   2   της   με   αριθμ.   Α2δ/Π.Γ.9106/15-2-2016

γπουργικής Απ`όφασης (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  cιτο  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 παρουσιαcιτεί 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.68418/21-11-2019  απόφαση  του  γπουργού  γγείας
σχετικά με εντολή ανάρτησης πρακτικού τοιχοκόλλησης στο ΨΝΑ,

Στο  Χα.[δάρι  σήμερα,  Δευτέρα  9/12/2019,  οι  υπάλληλοι του  Τμ.
Προσωπικού, Σβόλη Ευανθία και Καψάσκη Διονυσία, αναρτήσαμε Cπους
πίνακες    ανακοινώσεων    του    Νοσοκομείου    μας    τη    με    αριθμ.
Γ4δ/Γ.Π.43232/31-7-2019    γπουργική    Απόφαση    που     αφορά    στην
τοποΘέτηση  στο  Ψ.Ν.Α  της  ειδικευόμενης  ιατρού  ΑΝΔΡΕογ  ΜΑΡ1ΑΣ-
ΑΝΝΑΣ   του    Παναγιώτη,   για   άσκηση   στην   ιατρική   ειδικότητα   της
Ψυχιατρικής.

Συνημμένα: πέντε (5) σελίδες.

οι υπάλληλοι:

Σβόλη  Ευανθία

Καψάσκη Διονυσία

Λεωφ. Αθηνών 374, Τ.Κ.124 62, Χα.[δάρι.Τηλ. 2132054267.Fαχ: 2132054319.e-mαί|:  ρrοsορίκου4@ρsyhαt.gr

Πληροφορίες: Σβόλη  Εύα
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Δ_ΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥ_Q

Αθήνα,        31-7-2019
ΑριΘμ.  πρωτ:  Γ4δ/Γ.Π.43232

ΑποΦ

ΘΕΜΑ:                 ΤοποΘέτηση  ιατρών σε Νοσηλευτ]κά ιδρύμα ειδίκευση

_Ο_ γπογρΓΟΣ γΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις  :
α-ΓσλJ ν:Γ2:3Ν9Π5  «Π_ερί  ρυθμίσεως  Θξμάτων  Ιατρι.κού  Προσωπικού  Νοσηλειjτικών  Ιδρυμάτων  και

τέρων .Θεrάτων_ ρρμοδιάτρια_ς γπ_gυργείου Κοιyωνικών γπηρεσιών» (σJΈ!Κ Γ]2 Α:), bτνωςνάyώ.
β. του άρθρου 38 του ν.1397/1983  «άθκyιώ Σ1[;σ777μΌ Μ/ε/ας» (ΦΕΚ 143 Α), όπως ισχύει.
Υ: ™Ν,  ΨRρψy  +,2 κ!τΗ .}.τω_ν, !_5Π91Ψ5  «Ρυθμίσεις για  τήν  εφαρμοίή  και  άνdhτυξη  του  Εθνικού
Συστήμα.τος γγει'ας και άλλες διατάξεις» (ΦFΚ 2]] Α:), b+ωc, Γώελ.
δ`.,τψΝ  dρRρψΝ 2!f ) κ!f rλ 2!f] ™ ν.2:Ξ!ν9|y9ΓJΠ  «Ανάπτυξη. και εκσυγχρρνισμός του  Εθνικού συστήματος

γγ,ε!αf`{` ο.ργάνωση. των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για τδ -ώάρμάκ; και άλλες διατάξεις; (σJΕΚ!Κ
ι65 Α), όπως ισχύει.
ε.   του   άρθρου   16  του   ν.2592/1998   «Ανσπ;CΌσαρψΌyίj  ουιπάfειων  πΩλmκιών  Cυν7αΦοJμωγ  7Όυ
Δημοσίου, ρύθ_μι.ση_gυΥΓ_αξιοδστικών.ΘΕμάτων και άλλες διατάξεις;; , (σJΈ!ΚΞ;Π  Α:) , bτνωςνσχίιχΗλ.
Cπ.  των παρ.  3Α,  3Β,  3Γ και 4 του άρθρου  21 του ν.3580/2007  «ΠρCίfZήθεtεις φqρέωy εy7Ό;77ξυόψεwων
α.πότογπρυργεί.ο_γγείαςκ_α_ι.Κ_ρ!ν_ργικής_Αλλ_ηλεγγύ.ηςκαιάμεςδιαi4ξειέ»(dΈ!Κ+34Α):),dτ`ωςισ;ήgλ.

*^τ.ρr ~d.ρΡροψ ε;Π  τσλJ, ν .3f )ΓΒ/2!ΟLl «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύότjμJ γγείας και-άλλες 'διd;άξεις»
(ΦΕΚ 31 Α),  όπως ισχύει.
η. των παρ.4 και  27 του άρθρου  66 του  ν.  3984/2011  «4ωρειό λισ/ ρε7ιαμόc#ίjο77 ορyιάιων κΌy άΑ/gς
δyα7ιάfέyς»  (ΦΕΚ  150 Α), όπως ισχύει.
Θ.  της  παρ.3  του  άρθρου  28  του  ν.4025/2011  «ΑΜσα;)+κ;οί5777α7  @ορέων ΛΤοtι+ωι+tκιής ΑΜψεyώ7G
κένΓΓρα `Απ_οκατά_Γασης, Αιν_α_δ_ιά_ρ_Θρωση Ε.Σ..Υ και άλλες διρτάξε;ς» -(σJFΚ 2:2:$  Α:) , όπωc,.νάίιελ
ι: τω ΨΡρω 2:2 τCfλ] ν .+2!f J8/2!ΩΓ3  « Ρυθμίσεις γπουργείου Υγείαξ  και  άλλες .διατάξέιςΊ;` (ΦFΚ 2:52 Α):),
όπως ισχύει.
ιρ`. τ.ω ν , q2:Ξ±12!ΩL4 « Κώδικας ΜετανάcΓΓευσης και  Κοινωνικής `Ενταξης και λοιπές διατάξεις}> (ΦΈ!Κ 8/Ο
Α),  όπως ισχύει.
τβ. τω άρρρολJ 2:2._τσ_λJ ν .q2:]2/2!Ο+4. « Προσαρμογή_ στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012
για ^τη   9έσπιση   ?ιαδικασιών  ενημ.έ_ρωσης  σχετικά   με  την  ανΓταλλαγή -μεταξύ  τω; -κραiών-`μελών,
α.νθρωπ,ίνφy  ο_ργά^νω,ν  που _ προορίζοντα.ι  για  μετρμjσχε.υση-Ρυθμίσεις  γ;α  τηj  Ψυχική. Υγεία  .και  τίν
Ιατρικώς γπgβοηθgύμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» (ΦΤΚ L+5 Α:) , όrτωςνς;ήέλ.
rΝ,  ™J,.dρRρω^  31  τσ_Ν  ν. 43Γδ12!f JL4_  .«Ίδρυση   παραιηρητηρίου  άνριας,   βελτίώση  ιιεριγεwητικής
φροντίδας,  ρυθμίσεις  Θεμάτων  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Υγείας  και  άλλες. διατάξει.φ»  (άΈ!Κ 2jΟ  ίί:;,
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οπως ισχυει.
ιδ. τrγς παρ. 2 τω άρθρσλι 2] τω ν .4:ΏΩ12!ΩΤ5 «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για τηγ αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των  Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
δtσπάfεyς» (ΦΕΚ 29 Α)
ιε.    του  άρθρου  34 του  ν.4351/2015  «GοCrκήαμεις-yz7Hές Ε;Ήάδος. κΌy άΜεις-δyσ7ιάfεγς>>  (  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.q3ε;8/2!f )L6  «Μέτρα  για  την  επιτάχυνση  του  κυβερνητικού  έργου  και  άλλες διατάξεις»  (ΦΈ:Κ 21  Α):),
όπως ισχύει.
ιττdυ  --ν.44]2|2JΩγJ     «Συπαξιοδοτικές    διατάξεις _  Δημρσίου     και    τροποπρίηση    δ.ιατάξεων    τομ
;.4387/2016,  μέΓρα  εφαρμογής των δημοσιονομικών cΓΓόχων και μεταρρυθμίσεων,  μέτρρ  κοινωνικής
πήριξης  και -εργασιακές  ρυθμίσεις,  Μεσοπρόθεσμο  Πλαίσιο  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  2018-202ι
και λοιπές διατάξεις» (ΦΈ!Κ74  Α):).
ιη. τω kε!Φαλ!fiίf]; Α:-τσλ] ν .4q$8/2!ΩΓ]  «Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπα.ίκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ ,..Ρυθμίσεις Θεμάτων ιατρών Ε.Σ.γ.  και άλλες διατάξεις.» (ΦΈ!ΚΓ]2 Α: ).
ΓΘ. του   Γι.δ. 4Τ5|r9Θ4 «Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόιπηση  ιατρικής ειδικότητας» (ΦΈ:Κ
236 Α),   όπως ισχύει.
κ. τσύ Γι.b. ί!f J4|Τ9Θ8 «Καθιέρωση  ιατρικής ειδικότητας  Παθολογικής Ογκολογίcκ;»  (ΦFΚ]62 Α:), άτνωc,
σχύε,.
ί.-του άFιRρσλ] 2:5 τω Γι.δ.38/2!wΟ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσι'αf στην Οδηγία 20Ρ5/36/ΕΚ
του   Ευbώπα.ίκού   Κοινοβουλίου   και   του   Συμβουλίου   της  7'ς   Σεπτεμβρίου   2005,   σχετικά   με  την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦFΚ78 Α:) , dΝωςνσ)ιιύελ.
μ. +σλj -Γ`.δ-. 8;3Ι2f Jν+ €<Δ;ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών γπουργών
κΌ/  ylφίwΌίφyώιφ> (ΦΕΚ 121 Α).
ν. του π.δ.  121/2017 «ΟρyΌι+tίπμός 7Όί; yπΌίλριtε/α; Μ/εy'ας» (ΦΕΚ 148 Α).
2. ΤrΥΝ  cιρν$μ.33 Π.Ύ.Σ../2]+2:2m6  «Αναcιτολή  διορισμών  και  Προσλήψεων  cΓΓον  Δημόσιο  Τομέα}?
(ΦΕΚ   280   Α),   όπως   παρατάθηκε   και   ισχύει   με  την   Πράξη   23   της   27-12-2018   του   γπουργικού
Συμβουλίου (ΦΕΚ 220 Α ' ).
3.  Την  αριθμ.γ10γ/οικ.135825/09-12-2011  γπουργική  Απόφαση  « r7όπος,  δ;αδtκt7ί7/σ  κοy  ορ)ήόι+ωα7
της  μηνιαίας  υποχρεωτικής  εκπαιδευτικής  πρακτικής  εξάσκησης  των  ιατρών  υπόχρεων  υπηρεσίας
ί/πα/'έΓραλ>  (ΦΕΚ 3138  Β).
4.   Την   αριθμ.γ10δ/οικ.97174/18-10-2013   γπουργική   Απόφαση   «Σίλμr7λήρωση   7ι7ς.  Α9};/ί388ΟCΖ/Ρg
yποίtρ)ιyκ:ής C7πόφασ77ς ( ΦΕΚ  1232 Β)» (ΦΕΚ 2760 Β).
5.    Την   αριθμ.   Α2δ/Γ.Π    οικ.9106/5-2-2016   γπουργική    απόφαση    «ΚΓαθορtαμόf   7ι7ς.   δίαJtκσο7'σf
τοποΘέτησης  ιατρών  στα  Νοσηλευτικά  Ιδρύματα  προς  απόκτηση  ειδικότητας»    (ΦFΚ Ί+4 Ρ;),  άmως
σχύει.
6.Την     αριθ.Α1β/Γ.Π.οικ.40957/29-5-2018     (ΦΕΚ     1983/ΒΊ     Υπουργική     Απόφαση      «Μεπ7Ρ/Ζ?σα7
δικαιώματος υπογραφής «Με επολή γπουργού» ή «Με εντολή Αναπληρωτή γπουρyού» ή «Με fντολή
γπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» στους Πρdίσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων,
τμημάτων και Αυτοτελών τμημάτων του Υπουργείου γγείας»
7.Την αριθμ.  Γ5α/Γ.Πιοικ.64843/20-9-2018 γποLιργική Απόφαση  <<ιΣύσ7ισα77, με7ιοιΌμσσt'σ
ιατόικών  έιδικοτήτων,  ι<αθορισμός χρόνου  και  περιεχομένου  άσκησης για  την απόκτηση
ry'7:1ου ειδίHό7ι7rσς>> (ΦΕΚ 4138 Β').
8ι  Τις    Θέσεις    που  ανακοίνωσαν   τα  Νοσηλευτικά  Ιδρύματα,  καθώς  επίσης  και  τις αιτήσεις  και  λοιπά
δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων ιατρών, όπως διαβιβάστηκαν Cπην υπηρεσία μας από την αρμόδια
Περιφέρεια  με το αριθμ.  οικ.10116/23-05-2019 έγγραφο.
9.Το   αριθμ.Γ5α/Γ.Π.   οικ.100781/27-12-2018   έγγραφο   της   Διεύθυνσης   Ιατρών,   Επιπημόνων   και
Επαγγελματιών  γγείας  (ΑΔΑ  :  6ΔΚΓ465ΦΥΟ-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)
10.   Την    αριθμ.    5053/2019/31-7-2019    Βεβαίωση    της   Διεύθυνσης   Οικονομικής   Διαχείρισης   του
γπουργείου γγείας.
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ΑΠΟΦΑΣΙzΟγΜΕ

1.Την  τοποΘέτηση     ιατρών   με  σύμβαση   εργασίας  ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου  χρόνου   σε   κενές
οργανικές  Θέσεις  ειδικευομένων  σΓα  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  αίτηση  των  ενδιαφερομένων  ιατρών  στην  περίπτωση  που  το
νοσοκομείο  Cπο  οποίο  ειδικεύοwαι  οι  ιατροί  είναι  αναγνωρισμένο  ως  κατάλληλο  να  χορηγεί    μερική
άσκηση στην ειδικότητα  και  αναγνωρισθεί  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  δημοσίευση  της  σχετικής  γπουργικής  Απόφασης  cπην  Εφημερίδα  της
Κυβερνήσεως.
3.Οι  μηνιαίες   αποδοχές   των ιατρών   που τοποΘετούνται,  καθορίζονται σύμφωνα  με τις διcιτάξεις του
ν.4472/2017(ΦΕΚ 74 Α), όπως ισχύει.
4.Το  αναφερόμενο  Νοσοκομείο  υποχρεούται  να  ζητήσει  από  τους  ιατρούς  που  τοποΘετούνται,  πριν
τΊιν  ανάληψη  υπηρεσίας τους,  τα  απαρα'ιτητα  δικαιολογητικά  που  ορίζονται  στην ανωτέρω  σχετική  5)
γπουργική Απόφαση και είναι τα εξής:
α) αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποΘέτησης
β) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
γ)   -  για πτυχία της ημεδαπής: φωτοαντιίγραφο πτυχίου

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

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

ξενόγλωσσου  πτυχίου  με  φωτοαντίγραφο  της  απόφασης του  ΔΟΑΤΑΠ  (ΔΙΚΑΤΣΑ)  περί  ισοτιμίας  και
ανΓπσΓοαίας
δ)α\πίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
ε)  βεβαίωση  εκπλήρωσης  υπηρεσίας υπαίθρου  και  πιcποποιητικό  ευδόκιμης άσκησης για  το διάστημα
προεκπαίδευσης αΓrο νοσηλευτικό ίδρυμα (εφόσον ο ιατρός έχει υπηρετήσει την υπηρεσία υπαίθρου)
cπ)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)  πιcποποιητικό  ποινικού  μητρώου  τύπου  Α.   και  Cπρατολογικής  κατάστασης τύπου  Α' (αναζητούνται
από τα νοσοκομεία αυτεπάγγελτα).
Από το πιcποποιητικό Cπρατολογικής κατάcπασης πρέπει να  προκύπτει η εκπλήρωση των Cπρατιωτικών
υποχρεώσεων (για τους έχοντες υποχρέωση) ή απαλλαγή από αυτές ή ότι οι ιατροί τελούν σε ισόχρονη
της τοποΘέτησής τους αναβολή στράτευσης.
5.Οι αναφερόμενοι  ιατροί έχουν αποκλειστική  προΘεσμία δεκαπέ\πε (15) εργασίμων   ημερών από την

ημερομηνία  παραλαβής της απόφασης   να  παρουαασθούν Cπο  Νοσοκομείο   που  τοποΘετούνται   για
ανάληψη  καθηκόντων,
6.Όσοι  από τους παρακάτω  ιατρούς τοποΘετούνται  για  συνέχιση   της   ειδίκευσής   τους,  ή    άσκησης

για την απόκτηση   τ'rτλου  άλλης   ιατρικής     ειδικότητας,   υποχρεούνται     να  προσκομίσουν cπα  οικείο
Νοσοκομεία      πιοτοποιητικό   προύπηρεσίας  τους  έΓσι,   ώστε   η   προύπηρεσία     αυτή   αντίοτοιχα   να
συνυπολογισθεί   στη διάρκεια   σύμβασής τους   και να  αφαιρεθεί   από το συμβατικό χρόνο  ειδίκευσής
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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  Cπην
υπηρεσία υπαίθρου ισχύουν τα παρακάτω:
α)   η   μηνιαία  εκπαίδευση  σύμφωνα   με  την  αριθμ.γ10γ/οικ,135825/9-12-2011  γπουργική  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.
Στα  Νοσοκομεία  και  για  τα Τμήμcπ-α  που  δεν χορηγούν  πλήρη  άσκηση  η  προηγούμενη  προύπηρεσία
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  Υπουργική  Απόφαση  κοινοποιεhαι  και  Cπους  αναφερόμενους  ιατρούς  προκειμένου  να
υπογράψουν  σύμβαση  εργασίας  με  τον  Διοικητή  του   Νοσοκομείου  Crτην  οποία  Θα   καθορίζεται   ο
ακριβής  χρόνος ειδίκευσής τους σύμφωνα   με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 της παρούσας, αντίγραφο
της οποίας  κοινοποιεhαι στην Υπηρεσία μας.
8.  Η μισθοδοσία   των ιατρών που αναφέροwαι   στην απόφαση αιπή Θα βαρύνει τον ειδικό φορέα για
τις δαπάνες γγείας του Προύπολογισμού του γπουργείου γγείας.
9.  Η ονομαστική κατάσταση των ιατρών προς ειδίκευση στα παρακάτω νοσοκομεία είναι η εξής:

Α'.Ν.Α®.«ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ»
ΛΕΚΑΔΙΤΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟγ  ΓΕΩΡΓΙΟγ,  για  να  ασκηθεί  στην  Παιδιατρική,  για  την  απόκτηση  του
τίτλου της ιατρικής αυτής ειδικότητας και  μέχρι έξι  (6)  μήνες που  παρέχει άσκηση το Νοσ/μείο.
Β'.ΨγχιΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ.ΑΠΙΚΗ_Σ
ΑΝΔΡΕογ  ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ1,  για  να  συνεχίσει  και  ολοκληρώσει  την άσκηση  στην
ιατρική  ειδικότητα της Ψυχιατρικής.
Γ' . Γ.Ν.Π.ΑΘ.  «Η ΑΓ.ΣΟΦΙΑ»
ι.zΑΜΠΕΤΑΚΗ   ΧΑΡΙΣΤΗ   ΤΟΥ   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ,   για   να   ασκηθεί   στην   Παιδιατρική,   για   την
απόκτηση του τίτλου της ιατρικής αυτής ειδικότητας.
2.ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, για να ασκηθεί στην Παιδιcπ-ρική, για την απόκτηση του
τ'π-λου της ιατρικής αυτής ειδικότητας.
Δ'. Γ.Ν.Π. «ΤzΑΝΕΙΟ»
ΔΑΦΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟγ ΜΙΧΑΗΛ, για να ασκηθεί στη Χειρουργική, για την απόκτηση
του τίτλου της ιατρικής αυτής ειδικότητος. Ο αναφερόμενος ιατρός Θα ασκηθεί σύμφωνα με το
χρόνο και το περιξχόμενο άσκησης της ειδικότητάς του, όπως ορίζεται στην ανωτέρω (7)
σχε™κή.
Ε ' .Γ.Ν.ΑΤ.  <<ΚΑΤ»
ΤΡΥΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟγ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για να ασκηθεί  στην ΟρΘοπαιδική  και Τραυματολογία, για
την  απόκτηση  του  τhλου  της  ιατρικής  αυτής  ειδικότητας.  Ο  αναφερόμενος  ιατρός  Θα  ασκηθεί
σύμφωνα  με  το  χρόνο  και  το  περιξχόμενο  άσκησης της ειδικότητάς του,  όπως ορίζεται
στην ανωτέρω (7) σχετική.

Με εντολή   γπουργού
Η ΠΡΟ±ΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ.ΔΙΕγογΝΣΗΣ

γπΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕγΗ ΟΕΟΦΙΛΟγ
Έ  F|Α  ΤΗΝ  ΑΚΡ1ΒΕ1Α
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.    Ν.ΑΘ.«ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ»
Τ.Κ.  115  28 ΑΘΗΝΑ

ψ.Ν.ΑΤ.
:J  Τ.Κ.  124  62  ΧΑΙΔΑΡΙ

3.     Γ.Ν.Π.  ΑΘ.«Η ΑΓ.ΣΟΦΙΑ»
Τ.Κ.115  27  ΓΟΥΔΗ

4.      Γ.Ν.Π.«Ι™ΝΕΙΟ»
Τ.Κ.   185  36  ΠΕΙΡΑΙΑΣ

5.       Γ.Ν.ΑΤ.«ΚΑΤ»
Τ.Κ.  145  61  ΚΗΦΙΣΙΑ

6.           Περιφέρεια Απικής
Γεν.Δ/νση Δημ.Υγειας & Κοιν. Μέριμνας
Λεωφ.Αλεξάνδρας 196
Αθήνα  11521

Β' ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ (ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

1.           ΛΕΚΑΔΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Λ. Κατσώνη  1
Τ.Κ.   242 00  ΜΕΣΣΗΝΗ

2.          ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ
Ιωάwου Καποδιστρίου 30Β
Τ.Κ.  73100 ΧΑΝΙΑ

3.            ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ  ΧΑΡΙΣΤΗ
Ανδρέα Παπανδρέου 55
Τ.Κ.   713  05  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ

4.           ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟλοκοτρώνη 138
Τ.Κ.  162 31  ΒγρΩΝΑΣ

5. ΔΑΦΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παύλου Μελά 27
Τ.Κ.   144 51  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Α1ΤΙΚΗΣ
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6.          ΤΡγΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στυλιανού Γεωργίου  3
Τ.Κ.  713 05  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

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


