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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟγ

ΠΡΑΚΤ1ΚΟ  ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

'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,  cπον  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  καθήκονrτα 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.81283/18-11-2019 απόφαση του γπουργού γγείας
σχετικά με εντολή ανάρτησης πρακτικού τοιχοκόλλησης στο ΨΝΑ,

Στο  Χα.Ιδάρι  σήμερα,  Δευτέρα  9/12/2019,  οι  υπάλληλοι του  Τμ.
Προσωπικού, Σβόλη Ευανθία και Καψάσκη Διονυσία, αναρτήσαμε στους
πίνακες    ανακοινώσεων    του    Νοσοκομείου    μας    τη    με    αριθμ.
Γ4δ/Γ.Π.48805/13-9-2019    γπουργική    Απόφαση    που    αφορά    στην
τοποΘέτηση  στο  Ψ.Ν.Α  της  ειδικευόμενης  ιατρού  ΛΑΒΔΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ
του Παναγιώτη, για άσκηση στην ιατρική ειδικότητα της Ψυχιατρικής.

Συνημμένα: έξι (6) σελίδες.

οι υπάλληλοι:

Σβόλη Ευανθία
5---

Καψάσκη Διονυσία

Λεωφ. Αθηνών 374, Τ.Κ.124 62, Χαtδάρι.Τηλ. 2132054267.Faχ: 2132054319.e-maίι: ρroSορίκου4@ρSyhat.gr

Πληροφορίες: Σβόλη Εύα



ΑΔΑ: 6Η1 Υ465Φγο-ΠΦ

:ΝΞFΞΕ:L#C%/#ΞsίΝΞLΞΨ#i*?#ξgΞ;
Fi,Θ™:
Lοcιtοn  Μens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤγο

ΕΜΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ν.Π,
ΤΜΗΜΑ  ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση         : ΑριCποτέλους   17
Ταχ.  Κώδικας    :  104 33 Αθήνα
Πληροφορίες    : Α. Ακριώτου
Τηλέφωνο         :  213 2161023-ιο2o-ιοι9
Φαξ                      :  2132161936
Μαίι                     : ρrοsορ_nρ_D@mοh.gον,gr

Αθήνα,  13 -09 -  2019
ΑριΘμ.  πρωτ:  Γ4δ/Γ.Π.48805

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ:                  ΤοποΘέτηση  ιατρών σε Νοσηλευτικά ιδρύματα, για ειδίκευση

Ο γΦγπογρΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
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'Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις  :
σ. τω ν.Ι2:3Ν9Γ]5 «Περί  ρυθμίσεως Θεμάτων Ιατρικού  Προσωπικού  Νοσηλευτικών

έ/
και

εΓέρων Θεμάτων αρμοδιάτητας γπουργείου Κοινωνικών γπηρεσιών» (ΦΕΚ Γ]2 Α):) , dπωςrσ)ιιύε:λ.
β. του άρθρου 38 του ν.1397/1983 «άθι+tκιό ΣlJσ777ψο  Μ/+ε/ας>> (ΦΕΚ 143 Α), όπως ισχύει.
Υ. τσyΝ  ΨRρ{ιw  ±,2 κ!ιιj 3 τω ν. Τ5Π918;5  «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή  και  ανάπτυξη του  Εθνικού
Σίλσ7ιήμσ7Όf yj+εt'ας κΌt άΜειf Jyσ7ιάfεyς» (ΦΕΚ 217 Α), όπως ισχύει.
δ. τωΝ άΓιRριjyΝ 2ΙJ κ!τιλ Ίδ τσλι ν :25Λ!9Ν9FJΠ  «Ανάιπυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού συστήμcπος
Υγείας, ορyάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (σJΕΚ
ι65 Α),  όπως ισχύει.
ε.  του  άρθρου   16  του  ν.2592/1998  «Αιιοπροσαρμοιιj  συν7ιάfαων  πολίrΊκώι;  συι7πftοί;ίyωι/  7Όυ
Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών Θεμάτων και άλλες.διατάξεις» , (ΦΈ:ΚΞΠ  Α:), έιπωςνσ)/ιύελ,
στ. των παρ. 3Α, 3Β, 3Γ και 4 του άρθρου 21 του ν.3580/2007 «Προμήθεyέζ. φορώι; εy7οπrςιί/JμεΜωι;
από τΌ Υπουργείο γγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦFΚ Γ34 Α):), bπως ισ)ι!ύε!Λ.
ζ. τσλ] ΨRρω ε;Π τσλ] ν 3;ΘΓ8Ι2!ΟΙ1 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύπημα Υγείας και  άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 31  Α),  όπως ισχύει.
η. των παρ.4 και 27 του άρθρου 66 του ν.  3984/2011 «4ωρειd Αισ/ ρε7αμόcη/είjοί7 ορ)ήjΜωι; λΌy άΜ6f
Jyσ7ιάfεyς>>  (ΦΕΚ  150  Α),  όπως ισχύει.
Θ.  της  παρ.3  του  άρθρου  28  του  ν.4025/2011  «Ανσί7ιν)+κιρό7ι7α7  Φορέωι/ ΚΤο;ι+ωι+yκjς. ΑΛΑ7λεwιί7%,
κέντρα ΑποκατάcΓΓασης, Αναδιάρθρωση  Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» (ΦFΚ 2:2Β  Α:) , άττωc, γσ)/ί]ε:Λ.
ι. του  άρθρου  22 του  ν.4208/2013  «ΡU6ft/σΕtf yποίjρ}+ε+'α/  yl/εy'αf κΌt CiΗλέιf δ;σ7ιάfέyς>>  (ΦΕΚ  252 Α),
όπως ισχύει.
ια. τω ν. 42:51/2!ΟL4  «Κώδικας  Μετανάστευσης και  Κοινωνικής `Ενταξης και  λοιπές διατάξεις»  (ΦΕΚ
8o Α),  όπως  ισχύει.
rβ. τω άFιΒF]cιλ] 2:2. τω ν 4ΙJ2/2:ΩL4 « Προσαρμογή Cιτο εθνικό δίκαιο της Εκτελεcιτικής 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  Υγεία  και  την
Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 145 Α:) , άπωςισχ:ύελ.
ιΝ. τσλj  άρθρcΛj  3L  τω  ν43L6|2!Οi4  «'Ιδρυση  παρατηρητηρίου  άνοιας,  βελτίωση  περιγεwητικής
φροντίδας,  ρυθμίσεις  Θεμάτων  αρμοδιότητας Υπουργείου  Υγείας  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦFΚ 2:]Ο  Α):),
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όΓιtι]ς   ισχι'ιει.

ιδ. τrνς Γιαρ. 2 τσλJ ΨΘρω 2]  του ν 4Ι2:Ο/2:Ο+5  «Ι`υομίσεις για τη  λήιιιη  μέΓρων για την ανι-ιμετ.tί]Γιιση   ιηc`
t]νορωπιcΓrικής  κρίσης,  την  οργάνωση  της  Κιιβέr)νηΓJιις  και  των  Κυβερνητικί;ιν  οργάνtι}ν  και  λοιπές  διrιτάF;εις»

(α]ΕΚ  29 Α)
ιε.   του  άρθρου  34  του  ν.4351/2015  «βc)ο7ίήίJ;/ιfς. /ί7ίέις f;™άδος-λ'CW άΜεζ-δ;C77ιdfεyς>>  (  ΦΕΚ  164  Λ),
όπtιις  ισχύει.

ιστ.  της  πορ.1  του  άρθρου  42,  της  πc]ρ.2  του  άρθρου  43  και  των  παρ.4  και  6  του  άρθρου  44  του
ν.q3σ$|2:Ή16 «Μέτρα  για  την  ει.ιιτάχυνση  rου  κυβερνητικού  έργου  και  άλλες διατάξεις»  (σJΈ:Κ 2L  Ν),
όπως ισχύει.
ιζ,τσλj    ν.4q]2/2!ΩΓ]     «Συνταξιοδοτικές    διατάξεις    Δημοσίου    και    τροποποίηση    διατάξεων    του
ν.4387/2016,  μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών cΓΓόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής
σΓήριξης  και  εργασιακές ρυθμίσεις,  Μεσοπρόθεσμο  Πλαίσιο  Δημοσιονομικής  Στρατηγικής  2018-2021
και λοιπές διατάξεις» (ΦΗΚ74  Α:ή.
Γη. τω ν:f!φαλιdνολ] Α. τω ν .4498/2!ΩΓ]  «Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπα.ίκή Οδηγία
2003/88/ΕΚ  .„Ρυθμίσεις Θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ.  και άλλες διατάξεις.» (ΦΈ:Κ Γ]2 ^ ).
τΊ}. τω    Γ\.Τ].  4Τ5/Τ994  «Περί  του  χρόνου  ειδίκευσης  ιατρών  για  απόκτηση  ιατρικής  ειδικότητας»
(ΦΕΚ  236 Α),   όπως ισχύΕι.
κ. τσΉ Γ\.δ. 2!f )4/y9Θ8 «Καθιέρωση ιατρικής ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογία;»  (σJΈ:Κlε;2 Α:), άτ\ως
Ισχύε,.

λ-τω ΨRρω 2:5 τω Γ\.δ.38/ΤΟLΟ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σΓην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του
Ευρωπα.ίκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλιου  της  7'ς  Σεπτεμβρίου  2005,  σχετικά  με  την  αναγνώριση  των
εr7οyyεψc7™ώι;προώιπωιΑ>  (ΦΕΚ 78 Α), όnως ισχύει.
μ. του  π.δ.  121/2017 «ΟρyΌrι+γcι/jί5ζ. ποι; yποαργεr'α;  yγgt'ος»  (ΦΕΚ 148 Α),  όπως ισχύει.
ν. τσλ] Γι.f]. 8;3|2!ΩΤ9 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
κΌ/  yφί;r7α/ρyώι^> (ΦΕΚ 123 Α).

ξ:Γω Γ\.δ. 84|2™!9  «Σύπαση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών/Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών
Τομέων Υπουργείων» (ΦΈJΚ Τ2:3 Α:η,
2. ΤrγΝ  cψRμ.3;3 Γ\.Ύ Σ..|2:]-Γ2:2fJΟδ  «Αναστολή  διορισμών  και  Προσλήψεων  cΓτον 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.Υ10γ/οικ.135825/09-12-2011  γπουργική  Απόφαση  « 7]7όποG  δyαάtκισσ/σ κΌy ορtήάΜωα7
της  μηνιαίας  υποχρεωτικής  εκπαιδευτικής  πρακτικής  εξάσκησης  των  ιατρών  υπόχρεων  υπηρεσίας
ί;πσ/'Gροί^>  (ΦΕΚ 3138 Β).
4.   Την   αριθμ.Υ10δ/οικ.97174/18-10-2013   Υnουργική. Απόφαση   «Σίzμπλήρωα7   7ι7ς  Α9)j/ί38gΟίΖ/Ρg
yποίλρ)+yκιήf σr7όφοα7ς. ( ΦΕΚ  1232 Β)»  (ΦΕΚ 2760 Β).
5.    Την    αριθμ.    Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/5-2-2016    Υπουργική    απόφαση    «ΛΤC7ΘΌρyομιός.   7ι7ς.   δίαί7tκιαα/ος
τοποΘέτησης  ιατρών πα  Νοσηλευτικά  Ιδρύματα  προς απόκτηση  ειδικότητας»   (ΦΈ:Κ 3Ι4 B), άτιωc,
ισχύει.

6.  Την  αριθ.  54713/18-07-2019  (ΦΕΚ  3105/ΒΊ  Απόφαση  «ΑΜάθεα7 αρψΌδίcι7ιή7ιωι; ο7Όι;  y{φίwα;ργιό
Υγε'ιας Βασίλειο Κοντοζαμάνη».
7 . ΤΓΓΝ  φΊR.Α:iα|Cινκ.SΘΔ;2δ|14-8-Υ9  Αιπόφασr\ «Διορισμός μετακλητού  Γενικού  Γραμματέα Υπηρεσιών
γγείας του Υπουργείου γγείας» (σ)ΕΚ ζΓ/8 γ .Ο ,Δ.Δ.).
8.Την  αριθμ,   Γ5α/Γ.Π,οικ.64843/20-9-2018  γπουργική  Απόφαση  «Σύσταση,   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   ενδιαφερόμενων   ιατρών,   όπως  διαβιβάcπ-ηκαν   Cπην   υπηρεσία   μας   από   την
αρμόδια  Περιφέρεια  με το αρ.πρωτ.  οικ.11699/21-6-2019 έγγραφο.
1Ο.  Το   αριθμ.Γ5α/Γ.Π.οικ.100781/27-12-2018  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Ιατρών,   Επιστημόνων   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
:6Δ4Λ465ΦΥΟ-2ΨΚ)
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10. Την αριθμ.   5747/2019/13-9-2019    Βεβαίωση της Γ.Δ.Ο.Υ. του γπουργείου γγείας.

ΑΠΟΦΑΣΙzΟΥΜΕ

1.Την τοΓιοΘέτηση ιατρών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε κενές
οργανικές Θέσεις ειδικευομένων  πα  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 νοσοκομει'ο.
Η  σύμβαση  παρατείνεται  μετά  από  αίτηση  των  ενδιαφερομένων  ιαπ-ρών  στην  περίπτωση  που  το
νοσοκομείο  cπο  οποίο  ειδικεύονται  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
γιίνεται  εντός  μηνός  από  τη  δημοσίευση  της  σχετικής  γπουργικής  Απόφασης  στην  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  cιναφερόμενο  Νοσοκομείο  υποχρεούται να ζητήσει  από τους ιατρούς που τοποΘετούνται,  πριν
την ανάληψη  υπηρεσιίας τους, τα απαραίτητα δικαιολογητιι(ά  που ορίζονται στην ανωτέρω σχετική 5)
γπουργική Απόφαση και είναι τα εξής:
α) αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποΘέτησης
β) φωτοαντψραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Υ)   -   για πτυχία της ημεδαπής:  φωτοαντίιίγραφο πτυχι.ου

-  για  πτυχία  που  χορηγήθηκαν  από  κράτη-μέλη  της  Ε.Ε:   φωτοα\πίγραφο  του  ξενόγλωσσου
πτυχίου και της επικύρωσής του (σφραγίδα Χάγης) με φωτοανψραφο της επίσημης μετάφρcισής του

-  για   πτυχία   που   χορηγήθηκαν  από  τρhες  χώρες  αώρες  εκτός  Ε.Ε.):   φωτοανΓίγραφο  του

ξενόγλωσσου  πτυχίου  με  φωτοαντίγραφο της απόφασης του  ΔΟΑΤΑΠ  (ΔΙΚΑΤΣΑ)  περί  ισοτιμίας και
αντισΓοαίc]ς
δ)ανrι.γραφο άδειας ή  βεβαίωσης ά-σκησης ιατρικού επαγγέλμcrτος
ε) βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου  και  πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης γιο το διάστημα
προεκπαίδευσης στο νοσηλευτικό ίδρυμα (εφόσον ο ιατρός έχει υπηρετήσει την υπηρεσία υπαίθρου)
στ)γνωμcrΓεύσεις (α)  Παθολόγου ή  Γενικού  ΙαΓΓρού  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 Cπροτολογικής κατάcπασης τύπου Α ' (αναζητούνται
από τα νοσοκομεία αυτεπάγγελτα).
Από    το    πιcποποιητικό    σΓροτολογικής    κατάcπασης    πρέπει    να    προκύπτει    η    εκπλήρωση    των
Cπρατιωτικών  υποχρεώσεων  (για  τους  έχοντες  υποχρέωση)  ή  απαλλαγή  από  αιΓΓές  ή  ότι  οι  ιατροί
τελούν σε ισόχρονη της τοποΘέτησής τους αναβολή Cπράτευσης.
5.Οι αναφερόμενοι ιατροί έχουν αποκλειστική  προΘεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων   ημερών από την

ημερομηνία  παραλαβής της απόφασης   να  παρουσιασθούν στο  Νοσοκομείο   που τοποΘετούνται   για
C]νάληψη   καθηκόντων.
6.Όσοι  από τους παρακάτω  ιατρούς τοποΘετούνται  για  συνέχιση της ειδίκευσής τους,  ή  άσκησης για
την   απόκτηση   τhλου   άλλης   ιατρικής   ειδικότητας,   υποχρεούνται   να   προσκομίσουν   πα   οικεία
Νοσοκομείο   πισrοποιητικό   προύπηρεσίας   τους   έτσι,   ώστε   η   προύπηρεσίο   αυτή   αντίcποιχα   να
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συwπολογισθεί  CΓΓη  διάρκεια  σύμβασής  τους  και  να  αφαιρεθεί  αrιό  το  συμβατικό  χρόνο  ειδίκευσήc,
τους ή να αφαιρεθεί  μισθολογικά  κCιι  για  ίσο χρόνο  από τις αποδοχές τους μηνιαία.

ΣχειΊκά  με  την  αναγνώριση  του  χρόνου  της  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  που  πραγματοποιείιυι  οι.ην
υπηρεσία  υποίθρου  ισχύουν τα  παρακάτω:
α)   η  μηνιαία  εκπαίδευση  σύμφωνα   με  την  αριθμ.Υ10γ/οικ.135825/9-12-2011   Υπουργική  Απόφαση

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

γ)  ο  χρόνος της τρίμηνης  εκπαίδευσης  υnολογίζετcιι  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 Τμήματο  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 νοcιηλευτικές αυτές μc>νάδες κατάλληλες για τη  χορήγηση  ειδικότητας.

7.  Η  παρούσα  γπουργική  Απόφαση  κοινοποιεhαι  και  CΓrους  αναφερόμενους  ιατρούς προκειμένου  να
υπογράψουν  σύμβαση  εργασίας  με  τον  Διοικητή  του  Νοσοκομείου  σrην  οποία  Θα  καθορίζεται  ο
ακριβής χρόνος ειδίκευσής τους σύμφωνα   με τις διαπάξεις των παρ.2 και 6 της παρούσας,  αντίγραφο
της οποίας κοινοποιεh-αι στην γπηρεσία μας.
8.  Η  μισθοδοσία των ιατρών που αναφέρονται  στην απόφαση αυτή Θα  βαρύνει τον ειδικό φορέα για
τις δαπάνες γγείας του  Προύπολογισμού του Υπουργείου γγείας.
9.  Η Ονομαστική  κατάcΓrαση των ιατρών προς ειδίκευση σrα παρακάτω νοσοκομεία είναι η εξής:

Α'      r.Ν.Α.   «Ο   ΕγΑΓΓΕ^ΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑ^ΜΙΑΤΡΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟ^γι(^ΙΝΙΚΗ,  σε  Θέσn
που κε\rώθnια στnν οονανιrtFι ιιονάδα έδοθc ΕγΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Αθανtισιάδη Αργυρώ του  Βασιλείου για την έναρξη  και  ολοκλήρωση της άσκησης Cπην
ιατρική  ειδικότητα της Ψυχιατρικής.

Β'       Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ  ΠΕΝΤΕ^ΗΣ
Ριζωνάκη  Κωνσταντί\ια  του  Ιωά`/\/η  για  την  άσκηση  cπ-ην  ειδικότητα  της  Νευρολογίας
μέχρι  την  συμπλήρωση  έξι   (6)   μηνών  για  την  απόκτηση  του  τhλου  της  ιατρικής  αυτής
ειδικότητας.

Γ'       ΨγχιΑΤΡΙΙ(Ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΓΙΙ(ΗΣ
1Λάβδα Παναγιώτα του Παναγιώτη,και
2.^ένrτζαρη  Ευανθία  του  ^αζάρου  για  την  έναρξη  και  ολοκλήρωση  της  άσκησης  στην
ιατρική  ειδικότητα  της Ψυχιατρικής.

Δ'        Γ.Ν.Α.  <<ΚΟΡΓΙΕ^ΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ  Ε.Ε.Σ._±
ι.   Νεοφύτου  Χριστίνcι-Ισαβέλλα  του  Ανδρέα  για  την  έναρξη   και  ολοκλήρωση  της
άσκησης CΓrην  ιατρική  ειδικότητα  της Χειρουργικής.
2. Τογρουζίδης Στέφανος του  Οωμά  yια την έναρξη  και ολοκλήρωση της άσκησης πην
ιατρική ειδικότητα της Ουρολογίας. Ο ιατρός Θα ασκηθεί σύμφωνα με τον χρόνο και το
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περιεχόμενο   άσκησης  της  ειδικότητάς  του,   όπως  ορίζεται   στην  ανωτέρω   (8)
σχετική.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙ^ΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟzΑΜΑΝΗΣ

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ι.         Γ.Ν.Α.  «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛγκΔΙΝΙΚΗ»
Οργανική μονάδα έδρας ΕγΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
10675 ΑΘΗΝΑ

Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ
15236 Π.ΠΕΝΤΕΛΗ

4.

ΨγχιΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΙκΗΣ                 ΑΝΤ
12462 ΔΑΦΝΙ

Γ.Ν.Α.  «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ»
11526 ΑΘΗΝΑ

5.         ΠεριφέρειαΑπικής
Γεν.Δ/νση Δημ.γγειας & Κοιν.Μέριμνας
^εωφ.Αλεξάνδρας 196
Αθήνα  1152ι

Β '        ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ι.        ΑθανασιάδηΑργυρώ
Μπότσαρη 104
35100 ΛΑΜΙΑ

2.        Ριζωνάκη κωνcπαντίνα
Αγίc]ς Λαύρας 55
15773 ΑΘΗΝΑ

3.        Λάβδαπαναγιώτα
Δερβενακίων 73
18122 ΚΟΡγΔΑΜΟΣ

4.         ΛέντζαρηΕυανθία
Δελφών 5
15127  ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΠΑ  ΤΗΝ 'Α

-,
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5.         Νεοφύτου  χριcΓΓίνο  ισαβέλλα
Σουφλίου  9
1 :Ι527  ΑΘΗΝΑ

6.         ΤΟγρουζίδης Στέφανος
Κων/πολεως 3
58300  ΚΓ]γλ  ΒΡΥΣ1.1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού  Ν.  Π.
Τμήμα  Ειδικευόμενων Ιατρών (8)


