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2. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
1. Άξζξν 2, παξ. γ ηνπ Α.Ν 1846/1951
2. Άξζξν 1 ηνπ Ν. 123/1975
3. Αξηζκ. Γ2β/νηθ.65918/1977
Απφθαζε

(ΦΔΚ

51/Α/10-01-1977)

Τπνπξγηθή

4. Αξηζκ. 2045912/4838/0022/29-7-1978 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε
5. Άξζξν 33 ηνπ Ν. 1304/1982
6. Άξζξν 51, παξ. 5 ηνπ Ν. 1404/1983
7. Άξζξν 12 ηνπ Ν. 1351/1983
8. Αξηζκ. 483/1984 (ΦΔΚ 173/Α/13-11-1984) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
9. Άξζξν 2, παξ. 2 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 174/1985
10. Άξζξν 5 ηνπ Ν. 1579/1985
11. Άξζξν 8, παξ. 4 ηνπ Ν. 1599/1986
12. Δ5/1797/20-3-1986
Απφθαζε

(ΦΔΚ

13. Δ5/4825/16-6-1986
Απφθαζε

(ΦΔΚ

183/Β/14-4-1986)
453/Β/16-6-1986)

Κνηλή

Τπνπξγηθή

Κνηλή

Τπνπξγηθή

14. Αξηζκ Δ51258/22-2-1986 Κνηλή Τπνπξγηθήο Απφθαζε
15. Αξηζκ. Α4/4844/1988 (ΦΔΚ 856/Β/1988) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Τγείαο , Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
16. Αξηζκ. Α4/203/1988(ΦΔΚ 106/Β/1988) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο
, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
17. Αξηζκ. Α4/Β/4844/3-11-1988 (ΦΔΚ 476/Β/1-7-1991) Απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Τγείαο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
18. Άξζξν 84 ηνπ Ν. 2071/92
19. Αξηζκ. 110/1993 (ΦΔΚ 50/Α/7-4-1993) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
20. Αξηζκ. Α4/νηθ. 1022/24-2-1993
Τπνπξγηθή Απφθαζε

(ΦΔΚ

162/Β/17-3-1993)Κνηλή

21. Αξηζκ. 2025805/2917/0022/22-4-1993(ΦΔΚ 307/Β/30-4-1993) Κνηλή
Τπνπξγηθή Απφθαζε
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22. Αξηζκ. Τ7/νηθ. 10515/15-11-1994 (ΦΔΚ 896/Β/1-12-1994) Απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο , Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
23. Αξίζκ. Τ7/4982/29-6-1994 (ΦΔΚ 596/Β/2-8-1994)απφθαζε
Τθνππνπξγνχ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ

ηνπ

24. Αξηζκ. 415/1994 (ΦΔΚ 236/Α/29-12-1994) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
25. Αξηζκ. 414/1994 (ΦΔΚ 236/Α/29-12-1994) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
26. Άξζξν 11, παξ. 4 ηνπ Ν. 2327/1995
27. Αξηζκ. Τ4α/2324/17-7-1995 (ΦΔΚ 672/Β/1995) Κνηλή Τπνπξγηθή
Απφθαζε
28. Άξζξν 3 , παξ.1 ηνπ Ν. 2335/1995
29. Αξηζκ. Τ4α/νηθ.492/8-1-1996
Απφθαζε

(ΦΔΚ

24/Β/1996)Κνηλή

Τπνπξγηθή

30. Άξζξν 56, παξ. 2 ηνπ Ν. 2519/1997
31. Άξζξν 1, παξ. 2 ηνπ Ν. 2469/1997
32. Αξηζκ. 147/1997 (ΦΔΚ 127/Α/20-6-1997) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
33. Αξηζκ. Α9γ/38800/20-11-1998
Απφθαζε

(

ΦΔΚ

1232/Β/1998)

Τπνπξγηθή

34. Αξηζκ. 204/1998 (ΦΔΚ 162/Α/15-7-1998) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
35. Αξηζκ. Τ7Γ/Γ.Π.19262/7-12-2001 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Τγείαο
θαη Πξφλνηαο
36. Αξηζκ. Τ7Γ/Γ.Π 19262/7-12-2001 (ΦΔΚ 1686/Β/2001) Κνηλή Τπνπξγηθή
Απφθαζε
37. Αξηζκ. 213/2003 (ΦΔΚ 172/Α/2-7-2003) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
38. Άξζξν 6 παξ. 8 θαη άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Ν. 3204/2003
39. Άξζξν 35 παξ. 1 ηνπ Ν. 3252/2004
40. Αξηζκ. 2/69048/0022/20-1-2004
Τπνπξγηθή Απφθαζε

(ΦΔΚ

105/Β/26-1-2004

41. Αξηζκ. Τ7β/Γ.Π νηθ. 31115/2005 (ΦΔΚ 414/Β/2005)
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
42. Άξζξν 7 παξ. 9 ηνπ Ν. 3329/2005
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Κνηλή

απφθαζε ηνπ

43. Αξηζκ. ΓΗΑΓΠ/Α722863/16-10-2006 (ΦΔΚ 1551/23-10-2006 η.Β΄) Κνηλή
Τπνπξγηθή Απφθαζε
44. Άξζξν 40 ηνπ Ν.3528/2007
45. Παξ.1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 36 θαη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ αξηζκ.
57/2007 Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο (ΦΔΚ 59/Α/14-3-2007)
46. Αξηζκ. Φ80000/2970/239/11-4-2008 εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ
47. Αξηζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.53/1379/νηθ.4727/19-2-2008 (ΦΔΚ 315/Β/27-2-2008)
Τπνπξγηθή Απφθαζε
48. Αξηζκ. 38/2010 (ΦΔΚ 78/Α/2010)Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
49. Αξηζκ. 2/75264/0022/30-11-2010 (ΦΔΚ 1883/Β/2-12-2010) Κνηλή
Τπνπξγηθή Απφθαζε
50. Αξηζκ. Τ7β/Γ.Π. 119460/10/2011 (ΦΔΚ 804/Β/2011)
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο

απφθαζε

51. ΠΑξ. Γ1 (11) ηνπ άξζξνπ Πξψηνπ ηνπ Ν. 4093/2012
52. Αξηζκ. 3233/21-3-2012 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.

Γηνηθεηηθήο

53. Άξζξν 14, παξ.3 ηνπ Ν. 4186/2013
54. Άξηζκ. ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-2013
ΒΛΧΡΥΝ4Μ) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε

(ΦΔΚ

1881

Β,

ΑΓΑ

55. Άξζξν 99 ηνπ Ν. 4182/2013
56. Άξζξν 7 ηνπ Ν. 4210/2013
57. Άξζξν 34 ηνπ Ν. 4250/2014
58. Αξηζκ. ΓΗΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014 (ΑΓΑ: ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ) εγθχθιηνο
ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
59. ΓΗΑΓΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΓΑ: ΒΜ3ΛΥ-ΤΝ9) εγθχθιηνο ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
60. Αξηζκ. ΓΗΔΚ/ΣΜ.Β/Φ.2/νηθ.17166 (ΦΔΚ 1963/Β/21-7-2014) απφθαζε
ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο.
61. Αξηζκ. 10037/10-11-2014 εγθχθιηνο ηνπ ΔΚΓΓΑ
62. Αξηζκ. 53551/ΗΑ/2014 (ΦΔΚ 1017/Β/23-1-2015) Κνηλή Τπνπξγηθή
Απφθαζε
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63. Αξηζκ. Φ14/Β/2192/Β1/9-1-2015
Τπνπξγηθή Απφθαζε

(ΦΔΚ

90/Β/23-1-2015)

Κνηλή

64. Άξζξν 34 ηνπ Ν. 4351/2015
65. Γεληθφο Καλνληζκφο 679/2016
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα

γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ

66. Άξζξα 31, 34 θαη 45, παξ. 1, 2 ηνπ Ν. 4486/2017
67. Άξζξν 31 ηνπ Ν. 4461/2017
68. Άξζξν 3 ηνπ Ν. 4498/2017
69. Άξζξα 136, 137, 138 , 139 θαη 140 ηνπ Κεθ. Δ ηνπ Ν. 4472/2017
70. Αξηζκ. Γ4α/Γ.Π. 19631/2017 (ΦΔΚ 1474/Β/2017 απφθαζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο
71. Αξηζκ. 15343/16-6-2017 έγγξαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο
72. Αξηζκ. Α2α/Γ.Π. νηθ.74438/05-10-2017 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαη
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Τγείαο
73. Αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/ΔΚΓΓΑ/Φ 14/12/3607/4-1-2018 (ΦΔΚ 65/Β/19-1-2018)
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
74. Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην γηα ηελ Αλαβάζκηζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη ηεο Μαζεηείαο
75. Άξζξα 757 – 658 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα
76. χζηεκα Κεληξηθήο Τπνζηήξημεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Φνηηεηψλ ΑΔΗ ΣΔΗ
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3. Δηζαγωγή
χκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο αξηζκ.Τ4α/39190/10-04-2012 (ΦΔΚ 1243/Β/1104-2012)
Κνηλήο
Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο
«ΟΡΓΑΝΗΜΟ
ΣΟΤ
Π.Γ.Ν.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ», ζθνπφο ηνπ Ννζνθνκείνπ εθηφο ησλ άιισλ είλαη:
α) Ζ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
θαη ζπλαθψλ πξνο απηήλ δξαζηεξηνηήησλ (έξεπλεο- κειέηεο, εκεξίδεο,
ζπλέδξηα, εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα γηα ηνπο θαηαξηηδφκελνπο, ζπκκεηνρή ζε
νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο, δξάζεηο πξνψζεζεο
θαη ππνζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο).

β) Ζ πξνπηπρηαθή εθπαίδεπζε ζε θνηηεηέο ηνπ Ηαηξηθνχ Σκήκαηνο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, θαζψο θαη ζε θνηηεηέο ζρνιψλ άιισλ
επαγγεικάησλ πγείαο.

γ) Ζ εηδίθεπζε, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ηαηξψλ, λνζειεπηψλ
θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, κε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή αλάινγσλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.

δ) Ζ ζπλεξγαζία κε άιιεο κνλάδεο πγείαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε
ζπλνιηθά ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ
εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. ηελ ελ ιφγσ ζπλεξγαζία
πεξηιακβάλεηαη ε νξγάλσζε θαη εθαξκνγή κε επζχλε ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ
Κιηληθψλ, πξνγξακκάησλ ζεκηλαξίσλ, καζεκάησλ, δηαιέμεσλ γηα ηελ ζπλερή
αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο.
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4.Πξνπηπρηαθή εθπαίδεπζε θνηηεηώλ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ηωαλλίλωλ

χκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ 4 νπ ,5νπ θαη 6νπ έηνπο
θνίηεζεο, ππνρξενχληαη ζε εθπαίδεπζε ζηηο παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην Ννζνθνκείν καο.
ηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο, ε Ηαηξηθή ρνιή ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ππνβάιεη ζην αξκφδην ηκήκα Γηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο αλά έηνο θνίηεζεο ησλ
ππφρξεσλ ηεο πξνπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο επίζεο θαη αλαιπηηθφ
πξφγξακκα απηήο, αλά θιηληθή.
Δπηπιένλ ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο νη Γηεπζπληέο ησλ
Παλεπηζηεκηαθψλ θιηληθψλ, ζε απάληεζε ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ηνπ Γηνηθεηή ηνπ
Ννζνθνκείνπ, ππνβάινπλ ζην ηκήκα εθπαίδεπζεο ηεο Ννζειεπηηθήο
Τπεξεζίαο, εηήζην πξφγξακκα ρξήζεο ηνπ ακθηζεάηξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη
ησλ ινηπψλ ζεζκνζεηεκέλσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ρψξσλ ηνπ
ηδξχκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηεί ζπλνιηθφ πξφγξακκα ρξήζεο απηψλ.
ε πεξίπησζε αλάγθεο ρξήζεο ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ πνπ δελ έρεη
πξνβιεθζεί ζην πξναλαθεξζέλ πξφγξακκα, ππνβάιιεηαη θαη’ εμαίξεζε
αλάινγν αίηεκα απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ αληίζηνηρνπ ηαηξηθνχ ηκήκαηνο, ην
νπνίν εγθξίλεηαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ινηπψλ εθπαηδεπηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο.
Ο αζθνχκελνο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη, άπαμ, ζην Σκήκα
Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, κε
ηελ νπνία λα δεζκεχεηαη γηα πιήξε ερεκχζεηα αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 679/2016 (Γεληθφο
Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα).
Σέινο, ν αζθνχκελνο θνηηεηήο ππνρξενχηαη φηαλ βξίζθεηαη ζηνπο
ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα θέξεη ζε εκθαλέο ζεκείν εηδηθή εηηθέηα
(θαξηειάθη) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε ζρνιή, ην νλνκαηεπψλπκν, ε
ηδηφηεηα θαζψο θαη ην έηνο θνίηεζεο , ε νπνία ζην πίζσ κέξνο ηεο ζα είλαη
ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο γξακκαηείαο ηεο
ζρνιήο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα επηηξέπεηαη ζηνλ αζθνχκελν
θνηηεηή ε είζνδνο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε
πξνκήζεηα ηεο εηδηθήο εηηθέηαο ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ θνηηεηή ζε
ζπλελλφεζε κε ηελ ζρνιή ηνπ.
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5.Πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηώλ ΣΔΗ

Με ηελ αξηζκ.Φ14/Β/2192/Β1/09-01-2015 (ΦΔΚ 90/Β/23-01-2015) Κνηλή
Τπνπξγηθή Απφθαζε, θαζνξίζηεθαλ 150 ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο
θνηηεηψλ αλά εμάκελν ζην Ννζνθνκείν καο, σο εμήο:
ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΩΝ
75
21
9
10
5
2
5
5

ΣΜΖΜΑ
Ννζειεπηηθήο
Μαηεπηηθήο
Δπηζθεπηψλ Τγείαο
Βξεθνλεπηνθνκίαο
Ραδηνινγίαο-Αθηηλνινγίαο
Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ
Φπζηθνζεξαπείαο
Γηνίθεζε Μνλάδσλ Τγείαο
Πξφλνηαο
Λνγηζηηθήο
Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ
Λνγνζεξαπείαο
Γηαηξνθήο –Γηαηηνινγίαο
Πιεξνθνξηθήο
Δξγνζεξαπείαο

2
5
4
1
3
3

θαη

Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ΣΔΗ πξαγκαηνπνηείηαη γηα έλα
εμάκελν θαη νη απνδεκηψζεηο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ αζθνχκελσλ
θνηηεηψλ ΣΔΗ πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ,
αλέξρνληαη γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο πεξίπνπ ζην πνζφ ησλ 335.000€.
Σν ηκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ,
αλαξηά ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα Κεληξηθήο Τπνζηήξημεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο
Φνηηεηψλ ΣΔΗ “ATLAS” ηηο πξναλαθεξφκελεο ζέζεηο.
Οη ελδηαθεξφκελνη θνηηεηέο ππνβάινπλ ζηε ζρνιή ηνπο αίηεκα γηα ηελ
πξαθηηθή άζθεζε θαη ηα αληίζηνηρα γξαθεία ησλ ζρνιψλ ΣΔΗ , αθνχ κέζσ ηνπ
πξνγξάκκαηνο “ATLAS” έρνπλ πιήξε εηθφλα φισλ ησλ θελψλ ζέζεσλ ησλ
θνξέσλ ηεο ρψξαο, δεζκεχνπλ ηελ ζέζε ηνπ θνξέα ζηελ νπνία ν θνηηεηήο ζα
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξαθηηθή ηνπ άζθεζε, πνπ ζεκεησηέσλ πξνβιέπεηαη
ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ.
ηε ζπλέρεηα κε απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ,
εγθξίλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμάκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην
επάγγεικα, ησλ θνηηεηψλ ΣΔΗ γηα ηνπο νπνίνπο δεζκεχηεθαλ νη αληίζηνηρεο
ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο απφ ηηο ζρνιέο ηνπο, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ
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ζπζηήκαηνο “ATLAS” φπσο αλσηέξσ εμεηέζε, κε ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πξαγκαηνπνίεζεο απηήο.
Δπφπηεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη ν εθάζηνηε πξντζηάκελνο ηνπ
ηκήκαηνο, ζην νπνίν απηή πξαγκαηνπνηείηαη ή ν ππάιιεινο πνπ νξίδεηαη
θάζε θνξά απφ ηνλ πξντζηάκελν.
Οη θνηηεηέο παξνπζηάδνληαη ηελ πξψηε εκέξα έλαξμεο ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πξνζθνκίδνληαο
εηδηθή ζχκβαζε εξγαζίαο γηα πξαθηηθή άζθεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ΣΔΗ, ε νπνία
ππνγξάθεηαη απφ ην Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ καο, απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ
ΣΔΗ , θαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θνηηεηή.
Δπίζεο ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ππνβάινπλ ηα
εμήο απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά:






Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο
Βεβαίσζε απφδνζεο ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
ΑΜΑ
Φσηναληίγξαθν βηβιηαξίνπ ηξαπέδεο



Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ηελ νπνία ν
ελδηαθεξφκελνο θνηηεηήο δεζκεχεηαη γηα πιήξε ερεκχζεηα
αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα
κε ηνλ θαλνληζκφ 679/2016 (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ
Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα).

ηε ζπλέρεηα εγγξάθνληαη ζην Μεηξψν Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη πξνσζνχληαη ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα πνπ ζα
πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε.
Όζσλ θνηηεηψλ ε απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη
απφ ην Ννζνθνκείν
βάζεη ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο, δηαβηβάδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο
απφ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζην γξαθείν Μηζζνδνζίαο.
Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία εθιείπεη γηα ηνπο θνηηεηέο ησλ νπνίσλ ε ππνγξαθείζα
ζχκβαζε εξγαζίαο πξνβιέπεη ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο απνθιεηζηηθά
κέζσ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
, θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ΔΠΑ.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 1351/1983 ,
ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ηνπ Π.Γ 174/1985 , ηεο αξηζκ. Δ5/1797/20-3-1986 (ΦΔΚ
183/Β/14-4-1986) Κ.Τ.Α, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ.. Δ5/4825/16-61986 (ΦΔΚ 453/Β/16-6-1986) φκνηα θαη ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 4 ηνπ Ν.
2327/1995,ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ακείβεηαη θαη ε απνδεκίσζε
ησλ αζθνχκελσλ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ Δ51258/22-2-1986
Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζε, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε απηέο ηεο αξηζκ.
2025805/2917/0022/22-4-1993(ΦΔΚ
307/Β/30-4-1993)
φκνηαο.
Οη
ζπνπδαζηέο απηνί εθηφο απφ ην δηθαίσκα ηεο απνδεκίσζεο θαη αζθάιηζήο
ηνπο έλαληη επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, δελ απνθηνχλ θαλέλα άιιν δηθαίσκα
εξγαζηαθήο ή ζπληαμηνδνηηθήο κνξθήο. Ζ απνδεκίσζε ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο θαηαβάιιεηαη αθέξαηα θαη δελ ππφθεηηαη ζε θξαηήζεηο ή εηζθνξέο
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ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή θφξνπο. Οη πξαθηηθά αζθνχκελνη ζπνπδαζηέο δελ
δηθαηνχληαη δψξν Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα νχηε επίδνκα θαλνληθήο άδεηαο.
Δηδηθφηεξα ε κεληαία δαπάλε ηνπ Ννζνθνκείνπ καο γηα θάζε
αζθνχκελν έρεη σο εμήο:
Απνδεκίσζε αζθνχκελνπ 176,08 €
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 10,11€.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο,
είλαη ε ππνβνιή απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αζθνχκελν θνηηεηή, αληίζηνηρνπ
πξνγξάκκαηνο παξνπζίαο ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο.
Με ην πέξαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ρνξεγείηαη ζηνλ αζθνχκελν απφ
ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζρεηηθή βεβαίσζε
πξαγκαηνπνίεζεο απηήο.

Σέινο, ν αζθνχκελνο θνηηεηήο ππνρξενχηαη φηαλ βξίζθεηαη ζηνπο
ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα θέξεη ζε εκθαλέο ζεκείν εηδηθή εηηθέηα
(θαξηειάθη) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε ζρνιή, ην νλνκαηεπψλπκν ε
ηδηφηεηα θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ε νπνία ζην
πίζσ κέξνο ηεο ζα είλαη ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε απφ ηνλ ππεχζπλν
ηεο γξακκαηείαο ηεο ζρνιήο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα επηηξέπεηαη
ζηνλ αζθνχκελν θνηηεηή ε είζνδνο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνκήζεηα ηεο εηδηθήο εηηθέηαο ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ
θνηηεηή ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ζρνιή ηνπ.
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6.Μαζεηεία – πξαθηηθή άζθεζε ζπνπδαζηώλ ΔΠΑΛ θαη ΗΔΚ
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάηωλ θαη
ηωλ ΔΠΑ θαη ΗΔΚ Ο.Α.Δ.Γ.
Βάζεη ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηεο καζεηείαο, ην νπνίν
εγθξίζεθε ην έηνο 2016 , πξαγκαηνπνηνχληαη θαη` έηνο αληίζηνηρα
πξνγξάκκαηα ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα γηα ηνπο καζεηεπφκελνπο θαη
ζπνπδαζηέο ησλ δνκψλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ
ΔΠΑΛ, ΗΔΚ, ΔΠΑ θαη ΗΔΚ(ΟΑΔΓ), χζηεξα απφ ηελ έθδνζε ζρεηηθήο
απφθαζεο ησλ Τπνπξγείσλ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη
Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.
Γηα ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα πνπ επηζπκνχλ λα πξνζθέξνπλ
ζέζεηο καζεηείαο, απαηηείηαη απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ θνξέα ε
νπνία απνζηέιιεηαη
ειεθηξνληθά ζε ςεθηαθή κνξθή ζηηο δηεπζχλζεηο
mathiteia_apofaseis@mminedu.gov.gr θαη mathiteia@oaed.gr κέρξη 15
Ηνπλίνπ θάζε έηνπο, θαζψο θαη εγγξαθή ζην portal ηνπ ΟΑΔΓ, πξνθεηκέλνπ λα
γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα εθδνζεί ε πξνβιεπφκελε Κνηλή
Τπνπξγηθή Απφθαζε έσο ηελ έλαξμε εθάζηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.
α) Σν Μεηαιπθεηαθφ έηνο-ηάμε καζεηείαο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ
Λπθείσλ, (ΔΠΑ.Λ) έρεη δηάξθεηα 9 κελψλ θαη πεξηιακβάλεη εξγαζηεξηαθά
καζήκαηα εηδηθφηεηαο δηάξθεηαο (επηά) σξψλ ηελ εβδνκάδα, πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζρνιείν θαη παξάιιεια, «Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο
ζην ρψξν εξγαζίαο-καζεηεία ζε εξγαζηαθφ ρψξν».
β)Οη Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΔΠΑ..) Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ, αλήθνπλ
ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ε δηάξθεηα θνίηεζεο είλαη δχν (2)
ζρνιηθά έηε, δειαδή ηέζζεξα (4) εμάκελα. Σν ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ
κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα κε Πξαθηηθή Άζθεζε
Μαζεηεία ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο άζθεζεοΜαζεηείαο είλαη ίζε κε ην ρξφλν θνίηεζεο, δειαδή έσο είθνζη (20) κήλεο θαη
πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηέζζεξηο ή πέληε κέξεο ηελ εβδνκάδα γηα έμη ψξεο ηελ
εκέξα.
γ)Σα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Η.Δ.Κ.) έρνπλ δηάξθεηα
θνίηεζεο πέληε εμάκελα, εθ ησλ νπνίσλ ην πέκπην δχλαηαη λα είλαη εμάκελν
Μαζεηείαο. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο καζεηείαο είλαη 960 ψξεο θαη επηκεξίδεηαη
ζε 192 ψξεο θαηάξηηζεο ζην ζρνιείν θαη 768 ψξεο ζην ρψξν εξγαζίαο. Ζ
ρξνληθή θαηαλνκή ησλ σξψλ κεηαμχ δνκήο θαηάξηηζεο θαη ρψξνπ εξγαζίαο
αλά εβδνκάδα, νξίδεηαη ζε κηα εκέξα ζηε δνκή θαηάξηηζεο θαη ηέζζεξηο κέξεο
ζην ρψξν εξγαζίαο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην Πξφγξακκα πνπδψλ
Μαζεηείαο. Ο αξηζκφο ησλ σξψλ καζεηείαο ζην ρψξν εξγαζίαο νξίδεηαη ζε
νρηψ (8) ψξεο αλά εκέξα.
ηελ εθαξκνγή ηεο Μαζεηείαο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο
θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνλ ΟΑΔΓ, νη φξνη πινπνίεζεο είλαη θνηλνί γηα φινπο
ηνπο ηχπνπο εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ. Οη καζεηεπφκελνη ιακβάλνπλ εκεξήζηα
απνδεκίσζε, πνπ νξίδεηαη ζην 75% επί ηνπ λνκίκνπ λνκνζεηεκέλνπ,
θαηψηαηνπ νξίνπ ηνπ εκεξνκηζζίνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε ζε φιε ηε δηάξθεηα
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ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο ζην ρψξν εξγαζίαο». Απφ απηφ ην πνζφ ε
ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηνπ εξγνδφηε κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο επηδφηεζεο
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 9,35 € αλά εκέξα καζεηείαο. Ζ επηδφηεζε δελ
θαηαβάιιεηαη γηα ηηο εκέξεο θαλνληθήο άδεηαο θαη αζζελείαο. ηηο πεξηπηψζεηο
θαλνληθήο άδεηαο νη εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ νιφθιεξν ην
εκεξνκίζζην ζηνπο καζεηεπφκελνπο. ηηο πεξηπηψζεηο απνπζίαο ιφγσ
αζζελείαο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 757-658 ηνπ Αζηηθνχ
Κψδηθα.
Απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο καζεηείαο νη καζεηεπφκελνη αζθαιίδνληαη
ζην ΔΦΚΑ θαη ηνπο παξέρεηαη πιήξεο αζθαιηζηηθή θάιπςε, ζχκθσλα κε ηελ
παξ. γ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Α.Ν. 1846/1951, ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
Ν.2335/1995 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4186/2013 φπσο ηζρχνπλ.
Οη εηζθνξέο ππνινγίδνληαη ζην ήκηζπ ησλ πξαγκαηηθψλ απνδνρψλ. Σν πνζφ
απνδεκίσζεο θαζψο θαη νη λφκηκεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαηαβάιινληαη
κεληαίσο.
Δηδηθφηεξα ζην Ννζνθνκείν καο κε επζχλε ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο
Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ελεκεξψλνληαη νη πξντζηάκελνη ησλ
ηκεκάησλ, γηα λα δειψζνπλ ζέζεηο καζεηείαο πξαθηηθήο άζθεζεο
πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεπηνχλ ζπνπδαζηέο ησλ αληίζηνηρσλ δνκψλ.
Σα αηηήκαηα δηαβηβάδνληαη ζην ηκήκα Οηθνλνκηθνχ πξνθεηκέλνπ λα
εθδνζεί απφθαζε αλαθνξηθά κε ηελ δπλαηφηεηα δεκνζηνλνκηθήο θάιπςεο ησλ
ζέζεσλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη αλάινγα απφ ηελ
απάληεζε θαζνξίδνληαη θαη νη ζέζεηο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Ννζνθνκείν
καο γηα καζεηεία- πξαθηηθή άζθεζε ζπνπδαζηψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ
δνκψλ.
ηε ζπλέρεηα θαη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε ηνπ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κε ηηο ελδηαθεξφκελεο δνκέο, εθδίδεηαη κεηά απφ
ζρεηηθή εηζήγεζε, απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη
ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ αλά εηδηθφηεηα καζεηείαο πξαθηηθήο άζθεζεο γηα θάζε
ελδηαθεξφκελε εθπαηδεπηηθή δνκή, θαη` έηνο. ηελ ελ ιφγσ απφθαζε
πξνβιέπεηαη ξεηά φηη νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ζε πεξίπησζε πνπ γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν δελ ζα θαιπθζνχλ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή
δνκή, δχλαληαη λα θαιπθζνχλ απφ καζεηεπφκελνπο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο
άιιεο εθπαηδεπηηθή δνκήο πνπ ζα ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα. Με ηελ σο άλσ
απφθαζε εγθξίλεηαη ηέινο ε πξφβιεςε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Ννζνθνκείνπ γηα ην αληίζηνηρν έηνο ηεο δαπάλεο ζηνπο ΚΑΔ 0289 θαη 0561.
Ζ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνζηέιιεηαη
ειεθηξνληθά ζηηο δηεπζχλζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθάζηνηε εηήζηα Κνηλή
Τπνπξγηθή Απφθαζε φπσο αλσηέξσ εμεηέζε, θαζψο επίζεο θαη ζην
Τπνπξγείν Τγείαο ζηελ Γ/ΝΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΝΟΜΗΚΧΝ
ΠΡΟΧΠΧΝ Σκήκα Β΄- Email: prosop np b@moh.gov θαη ζηελ Γηνίθεζε ηεο
6εο ΤΠΔ.
Καηφπηλ εθδίδεηαη Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ – Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ,πνπ δεκνζηεχεηαη ζην Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο
Κπβέξλεζεο, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηεο
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Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΠΑ, ΔΠΑΛ-Μεηαιπθεηαθφ
Έηνο- Σάμε Μαζεηείαο θαη ΗΔΚ) πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ καζεηεία –
πξαθηηθή άζθεζε ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ην αληίζηνηρν ζρνιηθφ έηνο.
Καηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ν ππεχζπλνο εθπαηδεπηήο ηεο
εθάζηνηε εθπαηδεπηηθήο δνκήο ,πξνζέξρεηαη ζην
ηκήκα Γηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ καδί κε ηνπο καζεηέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ
πξαθηηθή άζθεζε- καζεηεία, θαηαζέηνληαο θαηάζηαζε κε ηα νλνκαηεπψλπκα
ηνπο, ηελ εηδηθφηεηα θαζψο θαη ηα παξαθάησ απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά:






Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο
Βεβαίσζε απφδνζεο ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
ΑΜΑ
Φσηναληίγξαθν βηβιηαξίνπ ηξαπέδεο



Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ηελ νπνία ν
ελδηαθεξφκελνο θνηηεηήο δεζκεχεηαη γηα πιήξε ερεκχζεηα
αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα
κε ηνλ θαλνληζκφ 679/2016 (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ
Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα).

ηε ζπλέρεηα ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ Μνλνκεινχο
Οξγάλνπ
Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ έθαζηνπ καζεηεπφκελνπ, ζχκβαζε
καζεηείαο πνπ ζπληάζζεηαη ζε ηξία πξσηφηππα εθ ησλ νπνίσλ έλα ιακβάλεη
ν εξγνδφηεο έλα ν εθπαηδεπφκελνο θαη έλα ε αληίζηνηρε εθπαηδεπηηθή δνκή. Ζ
ζχκβαζε καζεηείαο είλαη δπλαηφλ λα θαηαγγειζεί ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο .
Σν Ννζνθνκείν νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο γηα
ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ζην ρψξν εξγαζίαο φπσο
απηφ νξίδεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εθάζηνηε
εηδηθφηεηα θαη λα αλαζέηεη ζηνλ καζεηεπφκελν εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην πξφγξακκα απηφ. Δπίζεο νξίδεη έλαλ ππάιιειφ ηνπ αλά
εηδηθφηεηα σο εθπαηδεπηή ησλ καζεηεπφκελσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, ν νπνίνο
αλαιακβάλεη
ηελ
απνηειεζκαηηθή
πινπνίεζε
ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν εξγαζίαο , ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ
εθπαηδεπφκελνπ θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ
ζρνιηθή κνλάδα κέζσ ηεο νπνίαο
ν καζεηεπφκελνο ζπκκεηέρεη ζην
πξφγξακκα.
Σέινο, ν αζθνχκελνο καζεηεπφκελνο ππνρξενχηαη φηαλ βξίζθεηαη
ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα θέξεη ζε εκθαλέο ζεκείν εηδηθή εηηθέηα
(θαξηειάθη) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε εθπαηδεπηηθή δνκή, ην
νλνκαηεπψλπκν ε ηδηφηεηα θαζψο θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο , ε νπνία ζην πίζσ κέξνο ηεο ζα είλαη ππνγεγξακκέλε θαη
ζθξαγηζκέλε απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο δνκήο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ
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ζα επηηξέπεηαη ζηνλ αζθνχκελν καζεηεπφκελν ε είζνδνο ζηνπο ρψξνπο ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνκήζεηα ηεο εηδηθήο εηηθέηαο ζα γίλεηαη κε
επζχλε ηνπ ππεπζχλνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο.
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7. Γηεπθνιύλζεηο εξγαδνκέλωλ ζπνπδαζηώλ ΣΔΗ

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 483/1984 (ΦΔΚ 173/Α/13-11-1984)
ζηνπο ζπνπδαζηέο ησλ ΣΔΗ πνπ παξαθνινπζνχλ ηα εηδηθά ηκήκαηα δηεηνχο
θνίηεζεο ηνπ Π.Γ. 644/1982 θαη ζηνπο απνθνίηνπο Λπθείνπ νη νπνίνη
παξαθνινπζνχλ ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν
33 ηνπ Ν. 1304/1982, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ
51 ηνπ Ν. 1404/1983, εθφζνλ εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ή ηνλ δεκφζην ηνκέα
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή ηνπ επηκνξθσηηθνχ ζεκηλαξίνπ πνπ
παξαθνινπζνχλ θαηά πεξίπησζε ,παξέρνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπο νη
δηεπθνιχλζεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο.
ηηο ελ ιφγσ δηεπθνιχλζεηο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ππνρξεσηηθή
ηνπνζέηεζε ηνπ εξγαδφκελνπ ζπνπδαζηή ζην ηκήκα ή ηε ζέζε ηεο
επηρείξεζεο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ ππεξεηεί, ε νπνία ηνπ παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί ηελ πξαθηηθή ηνπ άζθεζε ζην επάγγεικα θαη
γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε άζθεζε.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ ν ελδηαθεξφκελνο εξγαδφκελνο ζπνπδαζηήο,
ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζην Ννζνθνκείν καο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε
δηεπθφιπλζε, πξνζθνκίδνληαο θαη πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη ην ηκήκα θαη ε ζρνιή πνπ θνηηά, ε εκεξνκελία αξρηθήο εγγξαθήο,
ε πξνβιεπφκελε ειάρηζηε δηάξθεηα ζπνπδψλ θαη ην έηνο ή ην εμάκελν πνπ
θνηηά. ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ
έγθξηζε ηνπνζέηεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ ζην αληίζηνηρν ηκήκα, γηα ηε
δηεπθφιπλζε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο ηνπ άζθεζεο ζην επάγγεικα.
ε πεξίπησζε πνπ ε ελ ιφγσ πξαθηηθή άζθεζε δελ κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζε θαλέλα απφ ηα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ καο, εμεηάδεηαη
θαηά πεξίπησζε ε δπλαηφηεηα έγθξηζεο κεηαθίλεζεο – απφζπαζεο –
δηάζεζεο ζε αληίζηνηρν ηκήκα άιιεο δνκήο. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηελ
απφδεημε φηη ε δηεπθφιπλζε πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ εξγαδφκελν ζπνπδαζηή
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ζθνπφ πνπ ρνξεγήζεθε , απηφο ππνρξενχηαη λα
πξνζθνκίζεη ζην Ννζνθνκείν εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήμε
ηεο δηεπθφιπλζεο, βεβαίσζε ηεο ζρνιήο ηνπ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη
ε δηεπθφιπλζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ζθνπφ θαη ηνλ ρξφλν πνπ
ρνξεγήζεθε, άιισο
ζα ζεσξεζεί ε απνπζία απφ ηελ ππεξεζία
αδηθαηνιφγεηε.
Μεηά ην πέξαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην επάγγεικα, ν εξγαδφκελνο
επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε .
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8. Πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηώλ ΑΔΗ άιιωλ ζρνιώλ εθηόο ηεο
Ηαηξηθήο ρνιήο.

Ζ αληίζηνηρε Παλεπηζηεκηαθή Γνκή ππνβάιεη ζην Ννζνθνκείν καο
αίηεκα πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηψλ ηεο , ζηελ νπνία
αλαθέξνληαη ην ηκήκα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε άζθεζε θαζψο θαη ην
ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα αηηήκαηα δηαβηβάδνληαη απφ ην αξκφδην ηκήκα
Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο ζηνλ πξντζηάκελν
ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε άζθεζε γηα έθθξαζε γλψκεο. Μεηά
ηελ ζεηηθή γλψκε ηνπ πξντζηάκελνπ ηνπ ηκήκαηνο ην ηκήκα Γηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ αλαξηά ζην
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα “ATLAS”
(χζηεκα Κεληξηθήο Τπνζηήξημεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο Φνηηεηψλ ΑΔΗ) ηηο
αληίζηνηρεο ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο.
Καηφπηλ εθδίδεηαη απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ,
κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη ηα αηηήκαηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο. Μεηά ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνγξάθεηαη
ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο πξαθηηθήο άζθεζεο απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ
Ννζνθνκείνπ καο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο αληίζηνηρεο παλεπηζηεκηαθήο
δνκήο θαη απφ ηνλ αζθνχκελν, ζην νπνίν εθηφο ησλ άιισλ αλαθέξεηαη θαη ην
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη άξρεηαη απηή.
Ζ απνδεκίσζε θαη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο
θαιχπηνληαη απφ ηελ ππεξεζία εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ θνλδπιίσλ έξεπλαο ηεο
θάζε παλεπηζηεκηαθήο δνκήο. Ζ επνπηεία ησλ θνηηεηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο αλαηίζεηαη κε επζχλε ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο
ζην νπνίν απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ζε ππάιιειν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ν
νπνίνο θαιείηαη «επηβιέπσλ» ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ν νπνίνο
ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο επφπηεο – κέιε ΓΔΠ ηεο αληίζηνηρεο Παλεπηζηεκηαθήο
Γνκήο.
Μεηά ην πέξαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ρνξεγείηαη ζηνλ αζθνχκελν
ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηνλ επηβιέπνληα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ν
αζθνχκελνο θνηηεηήο ππνρξενχληαη λα ππνβάιεη ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ηελ νπνία ν
δεζκεχεηαη γηα πιήξε ερεκχζεηα αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 679/2016 (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα
ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα).
Σέινο, ν αζθνχκελνο θνηηεηήο ππνρξενχηαη φηαλ βξίζθεηαη ζηνπο
ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα θέξεη ζε εκθαλέο ζεκείν εηδηθή εηηθέηα
(θαξηειάθη) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε ζρνιή, ην νλνκαηεπψλπκν ε
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ηδηφηεηα θαζψο θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ε νπνία ζην
πίζσ κέξνο ηεο ζα είλαη ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε απφ ηνλ ππεχζπλν
ηεο γξακκαηείαο ηεο ζρνιήο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα επηηξέπεηαη
ζηνλ αζθνχκελν θνηηεηή ε είζνδνο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνκήζεηα ηεο εηδηθήο εηηθέηαο ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ
θνηηεηή ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ζρνιή ηνπ.
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9. Πξαθηηθή άζθεζε κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ

Ο ελδηαθεξφκελνο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ππνβάιεη ζην Ννζνθνκείν
καο ζρεηηθφ αίηεκα γηα πξαγκαηνπνίεζε πξαθηηθήο άζθεζεο, ζην νπνίν
αλαγξάθεη ην ηκήκα πξαγκαηνπνίεζεο απηήο, θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα
επηζπλάπηνληαο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ήηνη:
1. Βεβαίσζε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Γνκήο φηη είλαη κεηαπηπρηαθφο
θνηηεηήο απηήο
2. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αηηνχκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο.
Σν αξκφδην ηκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, θνηλνπνηεί ην
αίηεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζηνλ δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο πξαγκαηνπνίεζεο
ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο γηα έγθξηζε. Μεηά ηελ ζεηηθή γλψκε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ
ηκήκαηνο, εθδίδεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο. Δάλ δεηεζεί απφ ηελ αληίζηνηρε παλεπηζηεκηαθή δνκή ε εηζαγσγή
ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θεληξηθήο ππνζηήξημεο
“ATLAS” απηφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ.
Όζνη απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ αζθνχληαη ζην Ννζνθνκείν
καο δελ θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά απφ ηελ αληίζηνηρε Παλεπηζηεκηαθή Γνκή,
αζθαιίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ην Ννζνθνκείν καο . Σν Ννζνθνκείν, ηνπο
παξέρεη πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε, αλ δελ ππάγνληαη ζηελ αζθάιηζε άιινπ
επηθνπξηθνχ ηακείνπ, άιισο αζθαιίδνληαη ζε πνζνζηφ 1% ηνπ εθάζηνηε
ηεθκαξηνχ εκεξνκηζζίνπ, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην αξηζκ.
Φ80000/2970/239/11-04-2008 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη
Κνηλσληθήο Δξγαζίαο.
Μεηά ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνγξάθεηαη εηδηθή
ζχκβαζε εξγαζίαο απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ καο ,απφ ηνπο
εθπξνζψπνπο ηεο αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθήο
δνκήο θαη απφ ηνλ
κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή.
Δπηζεκαίλεηαη φηη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ν
αζθνχκελνο θνηηεηήο ππνρξενχληαη λα ππνβάιεη ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 κε ηελ νπνία ν
δεζκεχεηαη γηα πιήξε ερεκχζεηα αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 679/2016 (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα
ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα).
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ε πεξίπησζε πνπ απφ θακία ζρεηηθή δηάηαμε δελ πξνθχπηεη ε
ππνρξέσζε πξαγκαηνπνίεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή
ΑΔΗ – ΣΔΗ, θαη ην ζρεηηθφ αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα έγθξηζεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο
αθνινπζνπκέλεο επίζεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο. Δλ πξνθεηκέλσ ν
κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πξέπεη λα θαιχπηεηαη αζθαιηζηηθά απφ ηελ
αληίζηνηρε παλεπηζηεκηαθή δνκή θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε λα θαιχπηεηαη
αζθαιηζηηθά κε δηθή ηνπ επζχλε έλαληη επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.
Σέινο, ν αζθνχκελνο θνηηεηήο ππνρξενχηαη φηαλ βξίζθεηαη ζηνπο
ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα θέξεη ζε εκθαλέο ζεκείν εηδηθή εηηθέηα
(θαξηειάθη) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε ζρνιή, ην νλνκαηεπψλπκν ε
ηδηφηεηα θαζψο θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο , ε νπνία ζην
πίζσ κέξνο ηεο ζα είλαη ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε απφ ηνλ ππεχζπλν
ηεο γξακκαηείαο ηεο ζρνιήο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα επηηξέπεηαη
ζηνλ αζθνχκελν θνηηεηή ε είζνδνο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνκήζεηα ηεο εηδηθήο εηηθέηαο ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ
θνηηεηή ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ζρνιή ηνπ.
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10. Παξαθνινύζεζε εξγαζηώλ ηκεκάηωλ ηνπ Ννζνθνκείνπ
καο από ηδηώηεο.
Ο ελδηαθεξφκελνο ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζην ηκήκα Γηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, δειψλνληαο ην ηκήκα ηνπ νπνίνπ ηηο εξγαζίεο
επηζπκεί λα παξαθνινπζήζεη, θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα,
επηζπλάπηνληαο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:


Έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε ηδηφηεηα ηνπ αηηνχληνο.



Ηαηξηθή γλσκάηεπζε απφ παζνιφγν ή γεληθφ ηαηξφ θαη ςπρίαηξν φηη
είλαη πγηήο.



Βεβαίσζε απφ ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα πεξί δεκφζηαο ή
ηδησηηθήο αζθάιηζεο θαηά ηνπ θηλδχλνπ αηπρήκαηνο.



Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 κε ηελ νπνία ζα δεζκεχεηαη γηα
πιήξε ερεκχζεηα αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 679/2016 (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ
Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα).

Σν αίηεκα δηαβηβάδεηαη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ηνπ
Ννζνθνκείνπ καο γηα έθθξαζε γλψκεο . Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε
ππνβνιήο πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο αηηεκάησλ γηα παξαθνινχζεζε εξγαζηψλ
ηνπ ηδίνπ ηκήκαηνο θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη αλ νη ππεξεζηαθέο
αλάγθεο δελ επηηξέπνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηεκάησλ, ζα ηεξείηαη
απζηεξά πξνηεξαηφηεηα κε βάζε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ
αηηήκαηνο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο αηηεκάησλ ηελ ίδηα εκεξνκελία ζα
δηεμάγεηαη δεκφζηα αλνηρηή θιήξσζε.
Μεηά ηελ ζεηηθή γλψκε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ αληηζηνίρνπ ηκήκαηνο
εθδίδεηαη εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ
καο θαη άξρεηαη ε παξαθνινχζεζε.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ν ελδηαθεξφκελνο ηδηψηεο
απαγνξεχεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη επαγγεικαηίαο πγείαο λα
πξαγκαηνπνηεί νπνηαδήπνηε ηαηξηθή – λνζειεπηηθή θ.η.ι πξάμε ή ζε άιιε
πεξίπησζε λα εθηειεί νπνηαδήπνηε εξγαζία. Δπηπιένλ απαγνξεχεηαη λα
επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ
679/2016 (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ
Υαξαθηήξα).
Ζ παξαθνινχζεζε πξαγκαηνπνηείηαη πάληα θαη απζηεξά ππφ ηελ
επίβιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη κεηά ην πέξαο ηεο παξαθνινχζεζεο , δελ ρνξεγείηαη
ζηνλ ελδηαθεξφκελν ζρεηηθή βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο.
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Σέινο, ν ηδηψηεο ππνρξενχηαη φηαλ βξίζθεηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ
Ννζνθνκείνπ, λα θέξεη ζε εκθαλέο ζεκείν εηδηθή εηηθέηα (θαξηειάθη) ζηελ
νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ε ηδηφηεηα θαζψο θαη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ηεο παξαθνινχζεζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα ηνπ
επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε
πξνκήζεηα ηεο εηδηθήο εηηθέηαο ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ηδηψηε ζε ζπλελλφεζε
κε ην ηκήκα Γξακκαηείαο ηεο Τπνδηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ ηεο Γηνηθεηηθήο –
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο.
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11. Αμηνινγνύκελε πξαθηηθή άζθεζε ωο αληηζηαζκηζηηθό
κέηξν απνθνίηωλ παλεπηζηεκίωλ εμωηεξηθνύ.

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.16 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Π.Γ.
38/2010(ΦΔΚ 78/Α/2010) γηα πηπρηνχρνπο παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ ηνπ
εμσηεξηθνχ, ην πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (ΑΔΠ)
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, εμεηάδεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ απνθνίηνπ,
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ ππάξρνπλ νπζηψδεο δηαθνξέο σο πξνο ην
πεξηερφκελν ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα, πνπ νδεγνχλ ζην
επάγγεικα ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε
εμεηδηθεχεη θαη πξνζδηνξίδεη ηα αληηζηαζκηζηηθά κέηξα πνπ ζα επηβάιεη,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 14 παξ.1 ζεκεία α,β ηνπ Π.Γ. 38/2010.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ ην ΔΑΠ κπνξεί λα επηβάιεη αληηζηαζκηζηηθά
κέηξα ζε καζεηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ απνθνίηνπ ή αλ απηφο
επηιέμεη σο ηξφπν αληηζηάζκηζεο ηελ πξαθηηθή άζθεζε, ν ΔΑΠ νξίδεη θαη ην
ρξνληθφ δηάζηεκα απηήο.
Ζ πξαθηηθή άζθεζε πξνζαξκνγήο πξαγκαηνπνηείηαη θαη’ επηινγή ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ ζε θνξέα ηνπ δεκνζίνπ, ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ή ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα ζηνλ νπνίν αζθνχληαη λφκηκα νη αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
Ο ελδηαθεξφκελνο απφθνηηνο πνπ επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ζην
Ννζνθνκείν καο αμηνινγνχκελε πξαθηηθή άζθεζε σο αληηζηαζκηζηηθφ κέηξν,
φπσο αλσηέξσ εμεηέζε, ππνβάιεη ζην ηκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ ζρεηηθφ αίηεκα, κε επηζπλαπηφκελν ην πξαθηηθφ ηνπ ΑΔΠ πεξί
ππνβνιήο ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ.
ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηνπ Ννζνθνκείνπ καο, κε ηελ νπνία νξίδεηαη θαη ππεχζπλνο επίβιεςεο ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο, ππάιιεινο ηνπ Ννζνθνκείνπ
θαη άξρεηαη ε πξαθηηθή
άζθεζε εθαξκνδνκέλσλ επαθξηβψο ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζην άξζξν 3 ηεο
αξηζκ. 53551/ ΗΑ/2014 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο(ΦΔΚ 1017/Β/23-012014).
Γηα ηελ ελ ιφγσ πξαθηηθή άζθεζε
απνδεκίσζεο απφ ην θνξέα πινπνίεζεο.

δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή

ε πεξίπησζε πνπ ν αζθνχκελνο δελ θαιχπηεηαη αζθαιηζηηθά απφ
δηθή ηνπ αζθάιεηα, αζθαιίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην θνξέα πινπνίεζεο ηεο
πξαθηηθήο άζθεζεο ζε πνζνζηφ 1% ηνπ εθάζηνηε ηεθκαξηνχ εκεξνκηζζίνπ,
έλαληη επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.
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Σέινο, ν αζθνχκελνο ππνρξενχηαη φηαλ βξίζθεηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ
Ννζνθνκείνπ, λα θέξεη ζε εκθαλέο ζεκείν εηδηθή εηηθέηα (θαξηειάθη) ζηελ
νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ε ηδηφηεηα θαζψο θαη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα ηνπ
επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε
πξνκήζεηα ηεο εηδηθήο εηηθέηαο ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ αζθνχκελνπ ζε
ζπλελλφεζε κε ην ηκήκα Γξακκαηείαο ηεο Τπνδηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ ηεο
Γηνηθεηηθήο – Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο.
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12. Ννζειεπηηθέο εηδηθόηεηεο

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.1579/85, φπσο ηζρχεη,
θαζηεξψζεθε ν επαγγεικαηηθφο ηίηινο ηνπ λνζειεπηή ζηνπο πηπρηνχρνπο ή
δηπισκαηνχρνπο ησλ:
α) Σκεκάησλ Ννζειεπηηθήο ΑΔΗ
β) Ννζειεπηηθψλ Σκεκάησλ ΣΔΗ
γ)Σέσο Αλσηέξσλ ρνιψλ Αδειθψλ Ννζνθφκσλ, Δπηζθεπηξηψλ
Αδειθψλ Ννζνθφκσλ, αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο Πξφλνηαο θαη
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ΚΑΣΔΔ
δ) Ηζφηηκσλ ζρνιψλ αιινδαπήο ησλ αληίζηνηρσλ ππφ ζηνηρείν α, β, θαη
γ ζρνιψλ.
Γηα ηνπο λνζειεπηέο νξίζηεθαλ νη παξαθάησ εηδηθφηεηεο :
1) Δηδηθφηεηα Ννζειεπηηθήο Παζνινγηθήο
2) Δηδηθφηεηα Ννζειεπηηθήο Υεηξνπξγηθήο
3) Δηδηθφηεηα Ννζειεπηηθήο Παηδηαηξηθήο
4) Δηδηθφηεηα Ννζειεπηηθήο Φπρηθήο Τγείαο
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο κεηά απφ γλψκε ηνπ Δζληθνχ
πκβνπιίνπ Αλάπηπμεο Ννζειεπηηθήο (ΔΑΝ), κπνξνχλ λα νξηζηνχλ θαη
άιιεο λνζειεπηηθέο εηδηθφηεηεο (παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν. 4486/ 2017).
Γηα ηελ άζθεζε ηεο Ννζειεπηηθήο εηδηθφηεηαο απαηηείηαη εηδηθή
εθπαίδεπζε θαη ρνξήγεζε αληίζηνηρνπ ηίηινπ εηδηθνχ λνζειεπηή. Σίηινο
εηδηθνχ λνζειεπηή ρνξεγείηαη ζε απνθνίηνπο ησλ αλσηέξσ λνζειεπηηθψλ
ζρνιψλ ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ησλ ΣΔΗ θαη ΑΔΗ. Με απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Τγείαο θαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ ΔΑΝ (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 45
ηνπ Ν. 4486/ 2017), νξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε
ηίηινπ εηδηθνχ λνζειεπηή, ε δηάξθεηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο αληίζηνηρεο
εθπαίδεπζεο, ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαηά εηδηθφηεηα, νη κνλάδεο
φπνπ παξέρεηαη ε εθπαίδεπζε, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ησλ
εηδηθεπνκέλσλ λνζειεπηψλ ζηηο κνλάδεο απηέο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή
ιεπηνκέξεηα.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ
Ν.2519/1997 ηελ εηδηθφηεηα ηεο ςπρηθήο πγείαο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ θαη
νη επηζθέπηεο πγείαο.
Με ηελ αξηζκ. Α4/203/1988 (ΦΔΚ 106/Β/25-02-88) απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Τγείαο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ φπσο απηή
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ηξνπνπνηήζεθε
θαη
ζπκπιεξψζεθε
κε
ηηο
δηαηάμεηο
ησλ
αξηζκ.Τ7β/Γ.Π.νηθ.31115/2005 (ΦΔΚ Β/414/2005), Τ7β/Γ.Π. 119460/10/2011
(ΦΔΚ 804/Β/2011) θαη Γ4α/Γ.Π.19631/2017 (ΦΔΚ 1474/Β/2017) φκνησλ
θαζνξίζηεθαλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε ηίηινπ εηδηθνχ
λνζειεπηή.
Με ηελ αξηζκ Τ7/νηθ.10515/15-11-1994(ΦΔΚ 896/Β/01-12-1994) φκνηα
ην Ννζνθνκείν καο νξίζηεθε λα ρνξεγεί ηηο Δηδηθφηεηεο ηεο Παζνινγηθήο,
Υεηξνπξγηθήο, Παηδηαηξηθήο θαη Φπρηθήο Τγείαο.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αξηζκ.
Α4/4844/1988 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (ΦΔΚ 856/Β/1988), ε
έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ λνζειεπηηθψλ εηδηθνηήησλ πξαγκαηνπνηείηαη
ηνλ κήλα Οθηψβξην εθάζηνπ έηνπο.
Με έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο δεηείηαη απφ ηνπο θνξείο πνπ
έρνπλ νξηζηεί λα ρνξεγνχλ ηηο λνζειεπηηθέο εηδηθφηεηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
θαη ην λνζνθνκείν καο, έγθαηξε ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θάζε λνζειεπηηθήο εηδηθφηεηαο, πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθφ έηνο θαη ηνπ νπνίνπ έρνπλ
πξνβιεθζεί νη απαηηνχκελεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2469/1997.
ηε ζπλέρεηα χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ γξαθείνπ εθπαίδεπζεο ηεο
Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, εθδίδεηαη απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε πινπνίεζε ησλ λνζειεπηηθψλ
εηδηθνηήησλ θαηά ην αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθφ έηνο, πνπ απνζηέιιεηαη ζηελ 6ε
ΤΠΔ θαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο κε ζρεηηθφ έγγξαθν, κε ην νπνίν
γλσζηνπνηνχληαη θαη νη εκεξνκελίεο έλαξμεο εθάζηνπ πξνγξάκκαηνο
λνζειεπηηθήο εηδηθφηεηαο.
Καηφπηλ ην Τπνπξγείν Τγείαο κε έγγξαθφ ηνπ θνηλνπνηεί ζε φιεο ηηο
δνκέο αξκνδηφηεηαο ηνπ, πίλαθα ζηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη φια ηα
πξνγξάκκαηα λνζειεπηηθψλ εηδηθνηήησλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ
παλειιαδηθά θαηά ην αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθφ έηνο αλά δνκή θαη κε
εκεξνκελία έλαξμεο εθάζηνπ πξνγξάκκαηνο.
Αληίζηνηρνο πίλαθαο απνζηέιιεηαη κε ζρεηηθφ έγγξαθν απφ ηελ 6ε
ΤΠΔ θαη ζηνπο θνξείο αξκνδηφηεηαο ηεο κε ην νπνίν ηίζεηαη θαη θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή ησλ θαθέισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππαιιήισλ
κε ηηο γλσκνδνηηθέο απνθάζεηο ησλ δνκψλ θαη φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Α4/203/1988 (ΦΔΚ
106/Β/1988) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ λνζειεπηηθψλ εηδηθνηήησλ.
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ηε ζπλέρεηα ην γξαθείν εθπαίδεπζεο ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο,
απνζηέιιεη έγγξαθν ζηνπο πξντζηακέλνπο φισλ ησλ Ννζειεπηηθψλ
ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο γηα ηελ ελεκέξσζε φινπ ηνπ Ννζειεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ, πνπ αλαξηάηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ην
νπνίν ηίζεηαη ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ ππνβνιή απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
θαηάζεζεο αίηεζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο λνζειεπηηθψλ
εηδηθνηήησλ κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ήηνη:
1. Αίηεζε φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην πξφγξακκα ηεο λνζειεπηηθήο
εηδηθφηεηαο πνπ επηζπκεί θαζψο θαη ε δνκή πνπ ην νξγαλψλεη.
2. Πηζηνπνηεηηθφ επδφθηκεο δηεηνχο πξνυπεξεζίαο λνζειεπηή ή
επηζθέπηε πγείαο ,ρνξεγνχκελν απφ ηε Γηεχζπλζε ηεο Ννζειεπηηθήο
Τπεξεζίαο.
3. Αληίγξαθν πηπρίνπ.
4. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ φηη δέρεηαη λα ππεξεηήζεη
ζην ΔΤ γηα ηξία ηνπιάρηζηνλ ρξφληα.
5. Πηζηνπνηεηηθφ ή ππεχζπλε δήισζε γηα ζηνηρεηψδε γλψζε μέλεο
γιψζζαο.
6. Βεβαίσζε ηνπ θνξέα πξνέιεπζεο φηη νη ππεξεζηαθέο αλάγθεο
επηηξέπνπλ ζηνλ ελδηαθεξφκελν λα παξαθνινπζήζεη ην αληίζηνηρν
πξφγξακκα.
7. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θνξέα πξνέιεπζεο φηη ν ελδηαθεξφκελνο αζθεί ηα
θαζήθνληά ηνπ λνζειεπηή ή ηνπ επηζθέπηε πγείαο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο θαη φηη κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή ηα άζθεζε επηηπρψο.
Γηα ηελ επηινγή ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. Α4/203/1998 απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Τγείαο ιακβάλνληαη ππφςε :
1.

Βαζκφο πηπρίνπ ( Αξηζκφο Μνξίσλ 1-10 )

2.

Σφπνο ππεξεζίαο( Αξηζκφο Μνξίσλ 1-3 )

3.

Βαζκφο επίδνζεο ζηα θαζήθνληά (Αξηζκφο Μνξίσλ 1-10)

4.

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε( Αξηζκφο Μνξίσλ 1-3)

5.

Πξνυπεξεζία ζε ηδξχκαηα εμεηδηθεπκέλα κε ηελ ζπλαθή εηδηθφηεηα
(Αξηζκφο Μνξίσλ 1-5 )

6.

Σπρφλ πξφζζεηε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο
(Αξηζκφο Μνξίσλ 1-5 )
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ
γξαθείνπ εθπαίδεπζεο ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, ην νπνίν ιακβάλεη
ππφςε ηηο ππεξεζηαθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ,γλσκνδνηεί αλαθνξηθά κε
ηε ζπκκεηνρή ή κε ησλ αηηνχλησλ ζηα πξνγξάκκαηα λνζειεπηηθψλ
εηδηθνηήησλ ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε κε επζχλε ηνπ
Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, απνζηέιιεηαη ζηε Γηνίθεζε
ηεο 6εο ΤΠΔ, ε νπνία θαη εθδίδεη ηελ ηειηθή απφθαζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ
αηηνχλησλ ζην πξφγξακκα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ππάιιεινη πνπ ζα επηιεγνχλ λα
παξαθνινπζήζνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηεινχλ ζε δηαηεηαγκέλε ππεξεζία θαηά
άξζξν 6 παξ. 1 ηεο αξηζκ A4/203/1988 ππνπξγηθήο απφθαζεο γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ελφο έηνπ,ο αξρνκέλνπ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ καο κε απφθαζε ηνπ, πνπ
εθδίδεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ γξαθείνπ εθπαίδεπζεο
Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο θαη κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο, γλσκνδνηεί γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ σο
εθπαηδεπηψλ ζηηο λνζειεπηηθέο εηδηθφηεηεο, απφθαζε πνπ απνζηέιιεηαη ζην
Τπνπξγείν Τγείαο γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ Α4/ 203/1988 απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή θαη
πξαθηηθή θαηάξηηζε ζπλνιηθά φρη ιηγφηεξν ησλ 1500 νξψλ. Ζ κελ πξαθηηθή
άζθεζε πινπνηείηαη ζηα αληίζηνηρα λνζειεπηηθά ηκήκαηα, ε δε ζεσξεηηθή
εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ εηδηθεπκέλνπο λνζειεπηέο, ηαηξνχο θαη
άιινπο επηζηήκνλεο πγείαο. Δηδηθή κλεία πξέπεη λα γίλεη ζην αξηζκ.
15343/16-06-2017 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ην νπνίν πξνηξέπνληαη
νη αληίζηνηρεο δνκέο λα πξνηείλνπλ ηε ζπκκεηνρή σο εθπαηδεπηψλ θαηά ην
δπλαηφλ ππαιιήισλ ηνπ ίδηνπ θνξέα θαη φρη εθπαηδεπηψλ πνπ δελ έρνπλ
εξγαζηαθή ζρέζε κε απηφ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη πεξαηηέξσ
δαπάλεο.
Ζ επζχλε πινπνίεζεο, νξγάλσζεο, ζπληνληζκνχ εθπαηδεπηψλ θαη
εθπαηδεπνκέλσλ, έθδνζεο πξνγξάκκαηνο ηεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο θαη
ηεο θιηληθήο
άζθεζεο, αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην γξαθείν εθπαίδεπζεο
Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, ηα ζηειέρε ηνπ νπνίνπ ελεξγνχλ θαηά ηα
δηαιακβαλφκελα ζηελ αξηζκ Α4/Β/4844/03-11-1988 (ΦΔΚ 476/Β/01-07-1991)
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.
Ζ επηηπρψο πεξαηνχληεο ην πξφγξακκα ησλ λνζειεπηηθψλ
εηδηθνηήησλ, ιακβάλνπλ ηνλ ηίηιν ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο απφ ηελ
Γηεχζπλζε Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο έδξαο ηνπ Ηδξχκαηνο πνπ αζθήζεθαλ,
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κεηά απφ επηηπρείο εμεηάζεηο ελψπηνλ ηξηκεινχο επηηξνπήο πνπ ζπγθξνηείηαη
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο.
Ύζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ
καο, κε επζχλε ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ,
δηαβηβάδεηαη ζηε Γηεχζπλζε Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ πίλαθαο κε ηελ
αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ φζσλ πεξάησζαλ επηηπρψο ην αληίζηνηρν
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ νη ηίηινη πηζηνπνίεζεο.
ηελ θαηάζηαζε κε ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία πεξηιακβάλεηαη :
α) Ζ βαζκνινγία ζηηο ελφηεηεο α, β, γ θαη δ, ε βαζκνινγία ζηελ θιηληθή
παξαθνινχζεζε θαη ζηελ γξαπηή εξγαζία αλά ελφηεηα, θαζψο θαη ν κέζνο
φξνο απηψλ.
β) Ζ βαζκνινγία ηνπ πξψηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ εμεηαζηή ηεο
πξνθνξηθήο εμέηαζεο, θαζψο θαη ν κέζνο φξνο απηψλ.
γ) Ο κέζνο φξνο ησλ ηεζζάξσλ ελνηήησλ, ν κέζνο φξνο ηεο
πξνθνξηθήο εμέηαζεο θαη ε ηειηθή βαζκνινγία.

Σέινο, ν εθπαηδεπφκελνο ππνρξενχηαη φηαλ βξίζθεηαη ζηνπο ρψξνπο
ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα θέξεη ζε εκθαλέο ζεκείν εηδηθή εηηθέηα (θαξηειάθη) ζηελ
νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ε ηδηφηεηα θαζψο θαη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ηεο εθπαίδεπζεο . Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνκήζεηα ηεο εηδηθήο
εηηθέηαο ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ ζε ζπλελλφεζε κε ην
γξαθείν Δθπαίδεπζεο ηεο Ννζειεπηηθήο ππεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο.
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13. Πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηώλ
ηωλ Παλεπηζηεκίωλ

ηκεκάηωλ Φαξκαθεπηηθήο

χκθσλα κε ηα αξηζκ. 110/1993 (ΦΔΚ 50/Α/07-04-1993) θαη 213/2003
(ΦΔΚ 172/Α/02-07-2003) Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, απφ ηα δέθα (10) εμάκελα
ειάρηζηεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο ζηα ηκήκαηα θαξκαθεπηηθήο, ηα νθηψ(8)
πεξηιακβάλνπλ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή άζθεζε ζην νηθείν παλεπηζηεκηαθφ
ηκήκα θαη ηα δχν (2) ηειεπηαία πξαθηηθή εμάζθεζε ζε θαξκαθείν,
θαξκαθεπηηθή ππεξεζία Ννζνθνκείνπ θαη θαξκαθνβηνκεραλία.
Ο ππνςήθηνο αζθνχκελνο ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ Γεληθή
Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο Πεξηθέξεηαο
Ζπείξνπ, πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί ζην κεηξψν αζθνχκελσλ θνηηεηψλ
θαξκαθεπηηθήο, γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξαθηηθή ηνπ άζθεζε ζην
Ννζνθνκείν καο.
Μεηά ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο πεξί εγγξαθήο ζην κεηξψν
αζθνχκελσλ θνηηεηψλ θαξκαθεπηηθήο πνπ θνηλνπνηείηαη ζην Ννζνθνκείν καο
απφ ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, ν ππνςήθηνο αζθνχκελνο ππνβάιεη ζρεηηθφ
αίηεκα ζην ηκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ κε επηζπλαπηφκελα ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ήηνη:



Πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ ελεξγνχ θνηηεηή



Φσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο



Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 κε ηελ νπνία ζα δεζκεχεηαη γηα
πιήξε ερεκχζεηα αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 679/2016 (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ
Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα).

Σν αίηεκα δηαβηβάδεηαη ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ θαξκαθεπηηθνχ ηκήκαηνο
ηνπ Ννζνθνκείνπ καο πξνο έγθξηζε.
ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ απφθαζε έγθξηζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Μεηά ην πέξαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ρνξεγείηαη
ζρεηηθφ
πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ θαξκαθεπηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ
Ννζνθνκείνπ καο, ην νπνίν ζεσξείηαη γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ ηνλ
Γηεπζπληή ηεο Γηνηθεηηθήο-Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο φπσο ξεηά πξνβιέπεηαη
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ζηελ αξηζκ. Α4/νηθ.1022/24-02-1993
Τπνπξγηθή απφθαζε.

(ΦΔΚ

162/Β/17-03-1993)

Κνηλή

Δάλ ν αζθνχκελνο δελ έρεη δηθή ηνπ αζθαιηζηηθή θάιπςε, ηφηε ην
Ννζνθνκείν είλαη ππνρξεσκέλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο λα
ηνλ ππαγάγεη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΔΦΚΑ γηα ηνλ θιάδν ηνπ εξγαηηθνχ
αηπρήκαηνο θαη ηνλ θιάδν παξνρψλ αζζέλεηαο ζε είδνο, ζχκθσλα κε ηα
δηαιακβαλφκελα ζηελ αξηζκ. Φ/80000/2970//239/11-04-2018 εγθχθιην ηνπ
Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Δξγαζίαο. Σν θφζηνο αλέξρεηαη ζε
10,11€ κεληαίσο αλά αζθνχκελν θαη ε ζρεηηθή δαπάλε πξνβιέπεηαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο θαη ζηνλ ΚΑΔ 0551.
Σέινο, ν αζθνχκελνο θνηηεηήο ππνρξενχηαη φηαλ βξίζθεηαη ζηνπο
ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα θέξεη ζε εκθαλέο ζεκείν εηδηθή εηηθέηα
(θαξηειάθη) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε ζρνιή, ην ε ηδηφηεηα
νλνκαηεπψλπκν θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ε
νπνία ζην πίζσ κέξνο ηεο ζα είλαη ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε απφ ηνλ
ππεχζπλν ηεο γξακκαηείαο ηεο ζρνιήο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα
επηηξέπεηαη ζηνλ αζθνχκελν θνηηεηή ε είζνδνο ζηνπο ρψξνπο ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνκήζεηα ηεο εηδηθήο εηηθέηαο ζα γίλεηαη κε
επζχλε ηνπ θνηηεηή ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ζρνιή ηνπ.
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14. Άδεηα ρξήζεο ρώξωλ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο από
πξνπηπρηαθνύο - κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ΑΔΗ-ΣΔΗ εθηόο
Ηαηξηθήο ρνιήο θαη ζπνπδαζηέο Γνκώλ Γεπηεξνβάζκηαο ή
Μεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

Ζ ελδηαθεξφκελε εθπαηδεπηηθή δνκή ππνβάιεη αίηεκα ζην ηκήκα
Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα ηεο εγθξηζεί ε ρξήζε
ρψξσλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο βάζεη
ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. ην αίηεκα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην
πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπφκελσλ, νη ρψξνη ησλ
νπνίσλ δεηείηαη ε ρξήζε, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηα
νλνκαηεπψλπκα ησλ ππεχζπλσλ εθπαηδεπηψλ.
Σν αίηεκα δηαβηβάδεηαη ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ καο
γηα έγθξηζε ζχκθσλα κε ηηο ππεξεζηαθέο- ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο.
ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο Γηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ καο. Οη εθπαηδεπηηθέο δνκέο κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθάιηζε ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ, γηα ηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο- καζεηείαο, κε πνζνζηφ 1% επί ηνπ
εηήζηνπ ηεθκαξηνχ εκεξνκηζζίνπ ηεο 12εο αζθαιηζηηθήο θιάζεο ηνπ ΔΦΚΑ
φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
Δπηζεκαίλεηαη φηη πξηλ ηελ έλαξμε ρξήζεο ησλ ρψξσλ νη
εθπαηδεπφκελνη ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.
1599/1986 κε ηελ νπνία λα δεζκεχνληαη γηα πιήξε ερεκχζεηα αλαθνξηθά κε
ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 679/2016
(Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ
Υαξαθηήξα).
Σέινο, νη εθπαηδεπφκελνη θαζψο θαη νη εθπαηδεπηέο ηνπο ππνρξενχληαη
φηαλ βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα θέξνπλ ζε εκθαλέο
ζεκείν εηδηθή εηηθέηα (θαξηειάθη) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε ζρνιήεθπαηδεπηηθή δνκή, ην νλνκαηεπψλπκν ε ηδηφηεηα θαζψο θαη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ρξήζεο ησλ ρψξσλ , ε νπνία ζην πίζσ κέξνο ηεο ζα είλαη
ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο γξακκαηείαο ηεο
ζρνιήο- δνκήο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα επηηξέπεηαη ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο ε είζνδνο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δπηζεκαίλεηαη
φηη ε πξνκήζεηα ηεο εηδηθήο εηηθέηαο ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ
εθπαηδεπφκελσλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ζρνιή ηνποεθπαηδεπηηθή δνκή.
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15. Δηζαγωγηθή Δθπαίδεπζε

χκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ Ν.3528/2007 νη δεκφζηνη ππάιιεινπ θαη
νη ππάιιεινη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, πνπ δηνξίδνληαη ζε
νξγαληθέο ζέζεηο, δηαλχνπλ δπν έηε δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο νπνίαο απνιχνληαη γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζηελ ππεξεζία ηνπο κφλν
κεηά απφ απφθαζε ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ.
Οη δφθηκνη ππάιιεινη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο
ηνπο, παξαθνινπζνχλ πξφγξακκα εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο πνπ
νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 47 ηνπ ηδίνπ Νφκνπ.
Ζ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε είλαη ππνρξεσηηθή ηφζν γηα ηελ ππεξεζία
φζν θαη γηα ηνλ ππάιιειν ( παξ. 1 &3 ηνπ άξζξνπ 36 θαη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
39 ηνπ ΠΓ 57/2007 (ΦΔΚ 59/Α/14-3-2007), θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε
ηνπ ππαιιήινπ κε ηα αληηθείκελα ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη ηνπ πιαηζίνπ
ιεηηνπξγηψλ θαη αξρψλ ηνπ ζχγρξνλνπ Γηνηθεηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπ πνιίηε, ζηελ αλάπηπμε ηεο
επαγγεικαηηθήο εζηθήο πνπ απαηηεί ην ιεηηνχξγεκα
ηνπ δεκνζίνπ
ππαιιήινπ, ζηελ ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηηο έλλνηεο πνηφηεηαο,
απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη ζηελ εμνηθείσζε κε ζχγρξνλα
εξγαιεία θαη κεζφδνπο ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
Ζ κε επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εηζαγσγηθήο
εθπαίδεπζεο απφ ηνλ ππάιιειν ζπληζηά θφιιεκα γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ζην
επφκελν ηνπ εηζαγσγηθνχ βαζκφ ελψ ζχκθσλα κε ην αξηζκ. 3233/21-03-2012
έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο δελ ζπλδέεηαη κε ηελ κνληκνπνίεζε ηνπ ππαιιήινπ ε νπνία
γίλεηαη απηνδίθαηα κε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο δηεηνχο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο.
Σα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα εθηεινχληαη ζηελ Διιάδα ζην πιαίζην ηνπ
Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.).
Μεηά ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αλακφξθσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο
πξάμεο «Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο» κε θσδ. ΟΠ. 296793 επηθαηξνπνηήζεθε ν
εθπαηδεπηηθφο θάθεινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηε κείσζε
δηάξθεηάο ηνπ απφ 70 ζε 35 ψξεο κε ηελ ζχκπηπμε ηεζζάξσλ ελνηήησλ
(Τπαιιειηθφο θψδηθαο, Δπξσπατθή Έλσζε, Πνηφηεηα εμππεξέηεζεο πνιίηε,
χληαμε δεκνζίσλ εγγξάθσλ).

33

Ζ νινθιήξσζε θάζε πξνγξάκκαηνο εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο
πξνβιέπεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθνχκελσλ ψζηε λα πηζηνπνηεζεί ε
εθπιήξσζε ηεο εθ ηνπ λφκνπ ππνρξέσζήο ηνπο.
Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πινπνηνχληαη απφ ηνπο επηκνξθσηέο
πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην λέν κεηξψν θχξηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ
Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαη έρνπλ θαηαλεκεζεί ζηα αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθά πεδία .
Ζ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ 01-07-2009 απφ ην
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε (ΔΠΑ) θαη σο εθ ηνχηνπ
νπδεκία νηθνλνκηθή ππνρξέσζε έρνπλ νη θνξείο ησλ επηκνξθνχκελσλ
ππαιιήισλ.
Γηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε
( αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/ ΔΚΓΓΑ/Φ.4/12/3607/4-1-2018 (ΦΔΚ 65/Β/19-1-2018)
απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο)
α) Ο ελδηαθεξφκελνο δεκφζηνο ππάιιεινο εγγξάθεηαη ζηελ «Ζιεθηξνληθή
ππεξεζία ζπκκεηνρήο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα» ε νπνία είλαη
δηαζέζηκε ζηνλ ζχλδεζκν https://online.ekdd.gr/onlineweb/intex/jsp, ζχκθσλα
κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ ίδην ζχλδεζκν. ηε ζπλέρεηα ν
ελδηαθεξφκελνο ν ππάιιεινο ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα ρξήζηε (
username) θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο (password) πνπ ηνπ έρνπλ ήδε
απνδνζεί απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαηά ηελ εγγξαθή, εηζέξρεηαη ζηελ
ειεθηξνληθή ππεξεζία ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηα
πξνζσπηθά θαη ππεξεζηαθά ηνπ ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο
πνπ παξέρνληαη ζηνλ ίδην ζχλδεζκν.
Οη ππφ ζηνηρεία (α) ελέξγεηα εθ κέξνπο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ δεκνζίνπ
ππαιιήινπ
απνηειεί
απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε
πξνθεηκέλνπ
λα
αθνινπζήζνπλ νη παξαθάησ (β) θαη (γ) ελέξγεηεο εθ κέξνπο ηεο ππεξεζίαο
πνπ αλήθεη νξγαληθά ν ππάιιεινο.
β) Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ππνβάιιεη «αίηεκα
απφδνζεο ξφινπ ππεπζχλνπ ζηελ ππεξεζία» κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ
https://online.ekdd.gr/onlineweb/gates/educ/sign/signinForeas.jsp.
γ) Ο αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
ζηνλ νπνίν απνδφζεθε ν παξαπάλσ ξφινο, ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα
ρξήζηε (username) θαη ηνλ θσδηθφ (password) πνπ ηνπ έρνπλ ήδε απνδνζεί
απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαηά ηελ ππνβνιή « αηηήκαηνο απφδνζεο
ξφινπ ππεπζχλνπ ζηελ ππεξεζία», εηζέξρεηαη ζηελ «ειεθηξνληθή ππεξεζία
ππνβνιήο αηηεκάησλ εθπαίδεπζεο γηα νξγαληθέο κνλάδεο εθπαίδεπζεο» ε
νπνία είλαη δηαζέζηκε ζηνλ ζχλδεζκν https://online.ekdd.gr/onlineweb/intex.
jsp?SignΣype=2 θαη ππνβάιεη αίηεκα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο.
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ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απηνδηνίθεζεο απφθαζε επηινγήο ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο. Γηα ηνλ
ππάιιειν πνπ
επηιέγεηαη ζπλεπάγεηαη ε ππνρξεσηηθή απνδέζκεπζή ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα
ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηα ππεξεζηαθά ηνπο θαζήθνληα.
ε πεξίπησζε πνπ ην πξφγξακκα εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο δηεμάγεηαη εθηφο
ηεο έδξαο ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία ππεξεηεί ν ππάιιεινο, ην ΔΚΓΓΑ
κπνξεί λα θαιχςεη κέξνο ηεο δαπάλεο κεηαθίλεζεο δηακνλήο, δηαηξνθήο γηα
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ππαιιήισλ. Σν ππφινηπν πνζφ επηβαξχλεη ηελ
ππεξεζία πξνέιεπζεο ηνπ ππαιιήινπ.
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ ππαιιήινπ λα παξαθνινπζήζεη ην πξφγξακκα
εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο, απηφο νθείιεη λα ελεκεξψζεη άκεζα ην Σκήκα
Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ ελεκεξψλεη ην
ΔΚΓΓΑ, δηαθνξεηηθά ηνπ θαηαινγίδνληαη νη δαπάλεο πνπ πξνθαινχληαη ιφγσ
ηεο απνπζίαο ηνπο (εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θιπ). Δθφζνλ ε απνπζία νθείιεηαη ζε
αζζέλεηα ή ζε έθηαθηεο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, ν
ππάιιεινο απαιιάζζεηαη απφ ηηο παξαπάλσ δαπάλεο. Ζ αζζέλεηα θαη ε
ππεξεζηαθή αλάγθε απνδεηθλχνληαη λφκηκα
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο ν
ππάιιεινο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 4250/2014 θαη ηεο
αξηζκ. ΓΗΔΚ/ΣΜ.Β/Φ.2/νηθ.17166 (ΦΔΚ 1963/Β/21-7-2014) απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε
αηνκηθή ηνπ επζχλε εθηππψλεη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο
https://online.ekdd.gr/onlineweb/intex. jsp , ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο.
ηε βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο.
Σελ ελ ιφγσ βεβαίσζε ν ππάιιεινο ππνρξενχηαη λα ηε πξνζθνκίζεη ζην
Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πξνθεηκέλνπ απηή λα
θαηαρσξεζεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ κεηξψν.
Δθηφο ηεο δπλαηφηεηαο ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο θαη ιήςεο απφ ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο ππαιιήινπο ησλ βεβαηψζεσλ παξαθνινχζεζεο, απηή είλαη
δπλαηή θαη απφ ηηο αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο ππεξεηνχλ νη
εθάζηνηε επηκνξθσλφκελνη δεκφζηνη ππάιιεινη. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ
εμνπζηνδνηνχληαη έλα ή πεξηζζφηεξα ζηειέρε ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, λα αλαιάβνπλ ηνλ « ξφιν ππεπζχλνπ γηα ζέκαηα
αηνκηθήο θάξηαο εθπαίδεπζεο» πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζνχλ απφ ηνλ
ΔΚΓΓΑ σο «εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο». Οη
ππάιιεινη πνπ νξίδνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απνθηνχλ πξφζβαζε ζην
εθπαηδεπηηθφ ηζηνξηθφ ησλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή
ππεξεηνχλ ζηνλ νηθείν θνξέα, έζησ θαη αλ δελ έρνπλ νξγαληθή ζέζε αιιά
ππεξεηνχλ κε απφζπαζε. Γηα ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ ππαιιήισλ
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σο εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο
αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
https://online.ekdd.gr/onlineweb/gates/educ/sign/signinForeas.jsp.
(Σίηινο
ππεξεζίαο: Αίηεκα απφδνζεο ξφινπ ππεπζχλνπ γηα ζέκαηα αηνκηθήο θάξηαο
εθπαίδεπζεο).
Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα:
α) Δγγξαθή ζην ζχζηεκα. Ο αξκφδηνο ππάιιεινο εθηππψλεη ηα έγγξαθα κε
ηίηιν « Οξηζκφο Τπεπζχλνπ» θαη «ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν». Σα έγγξαθα απηά
ππνγεγξακκέλα απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο ππεξεζίαο απνζηέιινληαη ζην
Δ.Κ.Γ.Γ.Α. ηαρπδξνκηθά ή κε ηειενκνηνηππία ή κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ ζην foreis@ekdd.gr
β) Δλεξγνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ππεπζχλνπ. Μφιηο παξαιεθζνχλ ηα έγγξαθα
απηά απφ ηνλ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο ηαπηνπνίεζεο,
απνζηέιιεηαη ζηνλ νξηδφκελν ππάιιειν ελεκεξσηηθφ κήλπκα ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ πνπ αθνξά ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. Μεηά ηελ
ελεξγνπνίεζε ν ππεχζπλνο ππάιιεινο είλαη δπλαηφ κέζα απφ ηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
https://online.ekdd.gr/onlineweb/intex.
jsp?SignType=4 θαη ηελ επηινγή «Αηνκηθή θάξηα εθπαίδεπζεο» λα εθηππψλεη
είηε αηνκηθή βεβαίσζε ππαιιήινπ ζρεηηθή κε έλα ή πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα, είηε αληίζηνηρε βεβαίσζε πνπ αθνξά ζην ζχλνιν ησλ
ππαιιήισλ ηεο νηθείαο ππεξεζίαο. Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφζβαζε
θαη ηελ ιήςε ησλ ελ ιφγσ βεβαηψζεσλ είλαη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ
επηκνξθσλφκελνπ ππαιιήινπ βάζεη ηνπ ΑΦΜ θαη ηνπ ΑΓΣ ηνπ. (αξηζκ
10037/10-11-2014 εγθχθιηνο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α.)
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16. Τπεξεζηαθή Δθπαίδεπζε

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν. 3528/2007, ε
ππεξεζηαθή εθπαίδεπζε είλαη δηθαίσκα ηνπ ππαιιήινπ. Ζ εθπαίδεπζε γίλεηαη
κε ζπκκεηνρή ηνπ ππαιιήινπ ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο,
κεηεθπαίδεπζεο θαη πξνγξάκκαηα ή θχθινπο κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο. Σα
πξνγξάκκαηα εθηεινχληαη ζηελ Διιάδα ηδίσο ζην πιαίζην Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο ή ζην Δμσηεξηθφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ
ηζρχνπλ θάζε θνξά.
Ζ ππεξεζία είλαη ππνρξεσκέλε λα κεξηκλά γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ
ππαιιήισλ ηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο αλεμάξηεηα απφ
ηελ θαηεγνξία, ηνλ θιάδν, ηελ εηδηθφηεηα θαη ην βαζκφ ηνπο. Ζ επηκφξθσζε
κπνξεί λα είλαη γεληθή ή λα έρεη ηε κνξθή εμεηδίθεπζεο ζε αληηθείκελα ηεο
ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ππαιιήινπ ζε πξνγξάκκαηα
επηκφξθσζεο κπνξεί λα νξίδεηαη θαη σο ππνρξεσηηθή.
Ζ κεηεθπαίδεπζε έρεη σο ζθνπφ ηελ απφθηεζε απφ ηνλ ππάιιειν ησλ
εηδηθψλ γλψζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
Γίλεηαη ζε θνξείο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο ζηελ Διιάδα ή ην Δμσηεξηθφ, ηδίσο
ζε Παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ θαη ζην ΔΚΓΓΑ. Ζ κεηεθπαίδεπζε κπνξεί λα νξίδεηαη
θαη σο ππνρξεσηηθή.
Ζ κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε γίλεηαη κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ππαιιήινπ
ζε πξνγξάκκαηα ή θχθινπο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ εθηεινχληαη ζε
αλαγλσξηζκέλα Παλεπηζηήκηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ, είηε
απηνηειψο είηε ζε ζχκπξαμε κε ΣΔΗ . Χο πξνγξάκκαηα ή θχθινη
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ λννχληαη φζα θαζνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε.
Α. Δηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαη δηαδηθαζία επηινγήο
ππαιιήισλ πνπ παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ
Δπηκφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.) ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ηνπ ΗΝ.ΔΠ.
απνηειεί ε πξνεγνχκελε εγγξαθή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ δεκφζηνπ ππαιιήινπ
ζηελ «ειεθηξνληθή ππεξεζία ζπκκεηνρήο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, ε
νπνία είλαη δηαζέζηκε ζην ζχλδεζκν https://online.ekdd.gr/onlineweb/intex.
jsp, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ ίδην ζχλδεζκν.
Ο ελδηαθεξφκελνο
ππάιιεινο ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα ρξήζηε (
username) θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο (password) πνπ ηνπ έρνπλ ήδε
απνδνζεί απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαηά ηελ εγγξαθή, εηζέξρεηαη ζηελ
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ειεθηξνληθή ππεξεζία ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε
ζπκκεηνρήο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΗΝ. ΔΠ., ε νπνία δηαηίζεηαη
ζηνλ ζχλδεζκν, https://online.ekdd.gr/onlineweb/intex. jsp, ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ ίδην ζχλδεζκν.
Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΗΝ.ΔΠ.
ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά θαη ππέρνπλ ζέζε ππεχζπλεο
δήισζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φζνλ αθνξά ζηα
ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη αλαθέξνληαη ζ’ απηή κε ηελ νπνία ν
ελδηαθεξφκελνο δεκφζηνο ππάιιεινο βεβαηψλεη φηη απνδέρεηαη ην δηθαίσκα
ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. γηα ρξήζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ
δειψλεη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επηκφξθσζεο.
Ο ελδηαθεξφκελνο ππάιιεινο ππνβάιιεη ειεθηξνληθά ηεο αίηεζε
ζπκκεηνρήο ζε επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ην αξγφηεξν έλα κήλα πξηλ ηελ
έλαξμή ηνπ.
Ο ππάιιεινο κπνξεί:
Α) Να επηιέγεη κέρξη δχν επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα αλά επηκνξθσηηθή
πεξίνδν ( επηέκβξηνο- Γεθέκβξηνο θαη Ηαλνπάξηνο – Ηνχιηνο) θαη
Β) Να ζπκκεηέρεη ζε κέρξη ηξία επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη΄ έηνο, ζηα
νπνία δελ πξνζκεηξψληαη ηα ζπλέδξηα θαη νη εκεξίδεο – δηεκεξίδεο, πνπ δελ
πηζηνπνηνχληαη σο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα.
Ο ελδηαθεξφκελνο ππάιιεινο θαη’ αξρήλ ππνβάιιεη αίηεζε
ζπκκεηνρήο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δηεμάγνληαη ζηελ πεξηθέξεηα
έδξαο ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη’ εμαίξεζε κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε
ζπκκεηνρήο ζε επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα πνπ δηεμάγεηαη ζε άιιε πεξηθέξεηα
φηαλ ην ελ ιφγσ πξφγξακκα δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πεξηθέξεηα έδξαο ηεο
ππεξεζίαο ηνπο θαηά ηελ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή πεξίνδν.
Ο δεκφζηνο ππάιιεινο πνπ επηιέγεηαη ζε επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα
ηνπ ΗΝ.ΔΠ. νθείιεη θαηά ηελ πξψηε εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα
πξνζθνκίζεη ηελ αίηεζή ηνπ ζε έληππε κνξθή ζπκπιεξσκέλε θαη
ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Πξντζηάκελφ ηνπ θαη ζθξαγηζκέλε κε ηε ζηξνγγπιή
ζθξαγίδα ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ή λα ηελ απνζηείιεη ειεθηξνληθά κε ηηο
αληίζηνηρεο ςεθηαθέο ππνγξαθέο, δηαθνξεηηθά δελ γίλεηαη δεθηφο ζην
επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα.
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα ν ππάιιεινο
νθείιεη λα ελεκεξψζεη ην ΗΝ.ΔΠ. ηνπιάρηζηνλ δχν εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ
έλαξμή ηνπ, δηαθνξεηηθά θαηαινγίδνληαη ζ’ απηφλ νη δαπάλεο πνπ
πξνθαινχληαη ζην Δ.Κ.Γ.Γ.Α., ιφγσ ηεο απνπζίαο ηνπ. Δθφζνλ ε απνπζία
νθείιεηαη ζε αζζέλεηα ή ζε έθηαθηεο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο,
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ν ππάιιεινο απαιιάζζεηαη απφ ηηο παξαπάλσ δαπάλεο. Ζ αζζέλεηα θαη ε
ππεξεζηαθή αλάγθε απνδεηθλχνληαη λφκηκα.
Ζ επηινγή ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ
ηνπ ΗΝ.ΔΠ. γίλεηαη απφ ηνλ επηζηεκνληθά ππεχζπλν ηνπ αληίζηνηρνπ
πξνγξάκκαηνο επί ηε βάζεη ησλ θξηηεξίσλ, φπσο απηά αλαιπηηθά
πεξηγξάθνληαη ζηελ πεξ. β ηεο αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/ΔΚΓΑ/.4/12/3607/4-1-2018
(ΦΔΚ
65/Β/19-1-2018)
απφθαζεο
ηεο
Τπνπξγνχ
Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο.
Ο ππάιιεινο πνπ επηιέγεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε επηκνξθσηηθφ
πξφγξακκα ηνπ ΗΝ.ΔΠ., ελεκεξψλεηαη κε ηελ απνζηνιή κελχκαηνο
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη, πεξίπνπ είθνζη
εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη παξάιιεια θαιείηαη λα
επηβεβαηψζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην πξφγξακκα εληφο πέληε εκεξψλ έρνληαο
πξνεγνπκέλσο δηελεξγήζεη ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ.
Ζ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο νινθιεξψλεηαη πεξίπνπ δέθα εκέξεο πξηλ
ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, νπφηε θαη απνζηέιιεηαη ε ηειηθή επηινγή
ζπκκεηνρήο απφ ηνλ επηζηεκνληθά ππεχζπλν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο
επηιεγέληεο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΚΓΓΑ. Σν
αηνκηθφ έληππν επηινγήο, εθηππψλεηαη θαη θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν δεκφζην ππάιιειν ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ ηεο ππεξεζίαο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δηθαηνινγεκέλε ε
απνπζία ηνπ γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ν ππάιιεινο
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 4250/2014 θαη ηεο αξηζκ.
ΓΗΔΚ/ΣΜ.Β/Φ.2/νηθ.17166
(ΦΔΚ
1963/Β/21-7-2014)
απφθαζε
ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε
αηνκηθή ηνπ επζχλε εθηππψλεη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο
https://online.ekdd.gr/onlineweb/intex. jsp , ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο.
ηε βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο.
Σελ ελ ιφγσ βεβαίσζε ν ππάιιεινο ππνρξενχηαη λα ηε πξνζθνκίζεη
ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, πξνθεηκέλνπ απηή λα
θαηαρσξεζεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ κεηξψν.
Δθηφο ηεο δπλαηφηεηαο ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο θαη ιήςεο απφ ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο ππαιιήινπο ησλ βεβαηψζεσλ παξαθνινχζεζεο, απηή είλαη
δπλαηή θαη απφ ηηο αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο ππεξεηνχλ νη
εθάζηνηε επηκνξθσλφκελνη δεκφζηνη ππάιιεινη. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ
εμνπζηνδνηνχληαη έλα ή πεξηζζφηεξα ζηειέρε ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, λα αλαιάβνπλ ηνλ « ξφιν ππεπζχλνπ γηα ζέκαηα
αηνκηθήο θάξηαο εθπαίδεπζεο» πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζνχλ απφ ηνλ
ΔΚΓΓΑ σο «εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο», κε
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ηε δηαδηθαζία φπσο απηή αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην πξναλαθεξφκελν
θεθάιαην «12. Δηζαγσγηθή Δθπαίδεπζε ζει 27-28» ηνπ παξφληνο.
Β. Πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο
κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο

θαη

πξνγξάκκαηα

ή

θύθινη

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3528/2007 γηα ηελ
ζπκκεηνρή ηνπ ππαιιήινπ ζε πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο θαη
πξνγξάκκαηα ή θχθινπο κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο ν ππάιιεινο δηθαηνχηαη
λα δεηήζεη άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο. Άδεηα δελ ρνξεγείηαη αλ ν ρξφλνο
ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ πνπ απνκέλεη κεηά ην πέξαο ηεο άδεηαο είλαη
κηθξφηεξνο ηνπ ηεηξαπιαζίνπ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο άδεηαο. Δπίζεο ε
αλσηέξσ άδεηα δελ ρνξεγείηαη αλ ν ππάιιεινο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ
δνθηκαζηηθή ππεξεζία.
Ζ άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο ρνξεγείηαη απφ ηνλ αξκφδην
Τπνπξγφ ή απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ νηθείνπ Ν.Π.Γ.Γ. , χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ
ππαιιήινπ θαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, ην
νπνίν ειέγρεη ηελ ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξαπάλσ
παξαγξάθνπ θαη ζπλεθηηκά ηελ ζπλάθεηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο ή ηεο
κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο κε ην αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ηελ
ππεξεζηαθή επίδνζε θαη ηηο γλψζεηο ηνπ ππαιιήινπ. Δηδηθά, πξνθεηκέλνπ
πεξί εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ζην εμσηεξηθφ απαηηείηαη πνιχ θαιή γλψζε ηεο
γιψζζαο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα κεηαβεί ν ππάιιεινο.
Ζ άδεηα ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά, αλ ν ππάιιεινο έρεη ιάβεη ππνηξνθία
απφ ην Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ. Τπνηξνθία απφ άιιν ίδξπκα ή
νξγαληζκφ εκεδαπφ, δηεζλή ή αιινδαπφ ή αιινδαπή θπβέξλεζε γηα
κεηεθπαίδεπζε ή κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ζρεηηδφκελε κε ην αληηθείκελν ηεο
ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ, ζπλεθηηκάηε γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. Ζ
άξλεζε ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο πξέπεη λα αηηηνινγείηαη εηδηθψο.
Ζ άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ δηεηία.
ε πεξίπησζε θνίηεζεο ζε πξνγξάκκαηα ή θχθινπο κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ δηάξθεηαο δπν (2) εηψλ ή εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ε
άδεηα δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα ηξία (3) ή ηα ηέζζεξα (4) ρξφληα αληίζηνηρα.
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζε
απηφλ άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο πέξαλ ησλ πέληε (5) εηψλ.
Ο ππάιιεινο ζηνλ νπνίν ρνξεγείηαη άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο
ιακβάλεη ηηο απνδνρέο ηνπ. ηνλ ππάιιειν πνπ ρνξεγείηαη άδεηα γηα
κεηεθπαίδεπζε ή κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ παξέρνληαη
απνδνρέο απμεκέλεο ζην δηπιάζην. Ζ πξνζαχμεζε ησλ απνδνρψλ κεηψλεηαη
θαηά ην κέξνο πνπ θαιχπηεηαη απφ ππνηξνθία ή άιινπ είδνπο ρξεκαηηθή
ακνηβή ή απνδεκίσζε πνπ ηπρφλ ρνξεγείηαη ζηνλ ππάιιειν. Ο ππάιιεινο
δηθαηνχηαη επίζεο νδνηπνξηθά έμνδα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο. ηνπο
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ππαιιήινπο πνπ ρνξεγείηαη άδεηα γηα κεηεθπαίδεπζε ή κεηαπηπρηαθή
εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζαχμεζεο ιακβάλεηαη
ππφςε κφλν ν βαζηθφο κηζζφο. (Παξάγξαθνο Γ1(11) ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ
Ν.4093/2012).
Ζ άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα αλαθαιείηαη γηα
εμαηξεηηθνχο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ ππεξεζία ή γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη
ζηελ επίδνζε ηνπ ππαιιήινπ πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ιήμεο ηεο, κε
πξάμε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ ρνξήγεζή ηεο νξγάλνπ, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά
απφ ζχκθσλε θαη εηδηθψο αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ
ζπκβνπιίνπ.
Μεηά ην ηέινο ηεο άδεηαο εθπαίδεπζεο ν ππάιιεινο ππνρξενχηαη λα
ππεξεηήζεη ζην Γεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην
ηξηπιάζην ηνπ ρξφλνπ ηεο άδεηαο. ε πεξίπησζε αζέηεζεο ηεο ππνρξέσζεο
ηνπ απηήο ν ππάιιεινο ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ηηο απνδνρέο πνπ έιαβε
θαηά ην ρξφλν ηεο άδεηαο ν νπνίνο δελ ππνινγίδεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή σο
ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο.
Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο
Ννζνθνκείνπ καο.

ηεο

άδεηαο

ζε

ππαιιήινπο

ηνπ

Ο ελδηαθεξφκελνο ππάιιεινο ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζην ηκήκα
Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ε νπνία δηαβηβάδεηαη ζηνλ άκεζα
πξντζηάκελν ηνπ ππαιιήινπ θαζψο θαη ζηνλ Γηεπζπληή ηεο αληίζηνηρεο
ππεξεζίαο ζηελ νπνία απηφο πξνζθέξεη εξγαζία γηα έθθξαζε γλψκεο. ηε
ζπλέρεηα κε απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο ην ζέκα
παξαπέκπεηε ζην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην γηα ζχκθσλε γλψκε ιφγσ
αξκνδηφηεηαο. Καηφπηλ εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ καο
γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο.
Καζνξηζκόο ππνρξεώζεωλ ηωλ ππαιιήιωλ πνπ ηεινύλ ζε άδεηα
ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο.
χκθσλα κε ηελ αξηζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.53/1379/νηθ.4727/19-02-2008 (ΦΔΚ
315/Β/27-02-2018) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ ν ππάιιεινο πνπ
ηειεί ζε άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη αλαθνξά
αλά εμάκελν θνίηεζεο ηνπ, κε ηελ νπνία ζα ελεκεξψλεη ηελ ππεξεζία γηα ηελ
πνξεία ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Ζ αλαθνξά απηή ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθέο
βεβαηψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο.
Ο ππάιιεινο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηελ ππεξεζία ηνλ ηίηιν
ζπνπδψλ πνπ απέθηεζε εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ νξθσκνζία ηνπ. Δάλ ε
νινθιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δελ πεξηιακβάλεη νξθσκνζία,
ε ηξίκελε πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία επηηπρνχο νινθιήξσζεο
ησλ ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ νηθείνπ εθπαηδεπηηθνχ
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πξνγξάκκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ρνξεγεζεί απφ ην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα
παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ, ε θαηά ηα αλσηέξσ
ηξίκελε πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ παξέιεπζε ηεο ρνξεγεζείζαο
παξάηαζεο.
ε πεξίπησζε πξνζθφκηζεο ηνπ ζρεηηθνχ ηίηινπ κεηά ηελ παξέιεπζε
ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ ηξηκήλνπ θαη πξηλ ηελ εμάληιεζε εμακήλνπ απφ ηελ
νξθσκνζία ή ηελ ιήμε ηεο παξάηαζεο, ν ππάιιεινο ππνρξενχηαη λα
επηζηξέςεη, ην 50% ηεο πξνζαχμεζεο ησλ απνδνρψλ πνπ έιαβε θαηά ην
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο άδεηαο κε ηνπο λφκηκνπο ηφθνπο. Ζ επηζηξνθή
ελεξγείηαη κε πξάμε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή ησλ
δαπαλψλ νξγάλνπ, ην νπνίν νθείιεη λα ελεκεξψζεη ν πξντζηάκελνο ηεο
ππεξεζίαο πξνζσπηθνχ ή ηεο ππεξεζίαο πνπ ππεξεηεί ν ππάιιεινο. ε
πεξίπησζε άξλεζεο επηζηξνθήο ησλ αλσηέξσ απνδνρψλ, ε είζπξαμε γίλεηαη
κε ηελ δηαδηθαζία είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ.
Δάλ ε δηαθνπή ή κε θαηάζεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηελ ππεξεζία δελ
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ, φπσο ηδίσο ιφγσ αζζέλεηαο, ν
ππάιιεινο απαιιάζζεηαη απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ππνρξέσζε επηζηξνθήο
απνδνρψλ.
ηνπο ππαιιήινπο πνπ ρνξεγείηαη άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο γηα
κεηεθπαίδεπζε ή κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ, θαηαβάιινληαη
νδνηπνξηθά έμνδα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο άπαμ.
Δθφζνλ ε άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο ρνξεγείηαη ζε εκεξνινγηαθά
έηε, ν ππάιιεινο απνδεζκεχεηαη απφ ηελ ππεξεζία γηα φζν ρξνληθφ
δηάζηεκα ηζρχεη ε άδεηα, αλεμάξηεηα απφ ηηο νπνηεζδήπνηε δηαθνπέο
ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Δάλ ν ππάιιεινο απνπζηάδεη απφ
ηελ ππεξεζία θαζ’ φιε
ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο κε άδεηα
ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο, δελ δηθαηνχηαη θαλνληθή άδεηα γηα ην έηνο απηφ.
Ο ρξφλνο ηεο ιεθζείζαο άδεηαο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο δχλαηαη λα
παξαηείλεηαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ρνξήγεζή ηεο θαη
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζπλνιηθψο ρνξεγνχκελε άδεηα δελ ππεξβαίλεη ηα
ρξνληθά φξηα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ
Τπαιιειηθνχ Κψδηθα.
Ζ ππνρξέσζε ππεξέηεζεο ηνπ ππαιιήινπ ζην Γεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ.
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην ηξηπιάζην ηνπ ρξφλνπ ηεο άδεηαο ππεξεζηαθήο
εθπαίδεπζεο πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί, δχλαηαη λα εθπιεξσζεί ζε νπνηαδήπνηε
ππεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. θαη φρη απαξαηηήησο ζηελ ππεξεζία πνπ
ρνξήγεζε ηελ άδεηα ζηνλ ππάιιειν. Καη’ εμαίξεζε ην πξνζσπηθφ ησλ Ο.Σ.Α.
α βαζκνχ ππνρξενχηαη λα ππεξεηήζεη ην ελ ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα ζηνλ
νηθείν Ο.Σ.Α. απφ ηνλ νπνίν έιαβε ηελ άδεηα. Σα ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο
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ππαιιήινπο ησλ Ο.Σ.Α. β βαζκνχ, ησλ αλεμάξηεησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαη
ησλ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ θαηά ζπληαγκαηηθή επηηαγή έρνπλ δηνηθεηηθή απηνηέιεηα.
Ο ππάιιεινο πνπ αζεηεί ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν ππνρξέσζε,
επηζηξέθεη ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ πνπ έρεη ιάβεη θαηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ηεο άδεηαο, ηφζν ησλ ηαθηηθψλ φζν θαη ηεο πξνζαχμεζεο, θαζψο θαη
ηπρφλ νδνηπνξηθψλ εμφδσλ πνπ ηνπ έρνπλ θαηαβιεζεί. ηελ ίδηα πεξίπησζε ν
ρξφλνο ηεο άδεηαο δελ ππνινγίδεηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο δεκφζηαο
ππεξεζίαο γηα φιεο ηηο ππεξεζηαθέο ζπλέπεηεο.
ηνπο ππαιιήινπο πνπ ιακβάλνπλ ππνηξνθία απφ ην Ίδξπκα
Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ ε άδεηα ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά. Ζ ππνρξεσηηθφηεηα
ζπλίζηαηαη ζηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ ή
ηεο Γηνίθεζεο ηνπ νηθείνπ Ν.Π.Γ.Γ. ρσξία λα απαηηείηαη απφθαζε ηνπ
ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε άδεηα δελ ρνξεγείηαη πξηλ
απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο ή
εάλ ν ρξφλνο
ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ πνπ απνκέλεη κεηά ην πέξαο ηεο άδεηαο θαη κέρξη
ηελ ππνρξεσηηθή ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ
ηεηξαπιαζίνπ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο άδεηαο.
Ζ άδεηα ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο δχλαηαη λα ρνξεγεζεί ζε φινπο
ηνπο ππαιιήινπο πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ΣΔΗ ή ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηεο
αιινδαπήο, αλεμαξηήησο ηεο θαηεγνξίαο ή ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ.
Σηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο έρνπλ θαη νη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζην
Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ
ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ ππαιιειηθνχ θψδηθα
σο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηηο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο.
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17. Άδεηεο γηα επηκνξθωηηθνύο ή επηζηεκνληθνύο ιόγνπο

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν.3528/2007 άδεηεο
κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο ρνξεγνχληαη ππνρξεσηηθά κεηά απφ αίηεζή ηνπο,
ζε ππαιιήινπο πνπ κεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνχο γηα λα πάξνπλ ππνηξνθία ή
λα εηζαρζνχλ ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηελ Δζληθή ρνιή
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απηνδηνίθεζεο ή γηα λα επηιεγνχλ γηα θνίηεζε ζε θχθινπο κεηαπηπρηαθψλ
ζπνπδψλ ζε αληηθείκελα πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ ππεξεζία.
Όκνηεο άδεηεο κπνξεί λα ρνξεγνχληαη γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα,
ζπλδηαζθέςεηο, ζεκηλάξηα θαη θάζε είδνπο ζπλαληήζεηο επηζηεκνληθνχ
ραξαθηήξα, ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ εθφζνλ ε ζπκκεηνρή θξίλεηαη
ζπκθέξνπζα γηα ηελ ππεξεζία.
Οη ελ ιφγσ άδεηεο ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νηθείν Τπνπξγφ ή ηελ Γηνίθεζε
ηνπ νηθείνπ Ν.Π.Γ.Γ., θαηά πεξίπησζε κεηά απφ γλψκε ηνπ άκεζα
πξντζηακέλνπ ηνπ ππαιιήινπ κε απνδνρέο γηα φιν ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν
ν ππάιιεινο κεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο. ηνλ
ρξφλν απηφ πξνζηίζεληαη νη εκέξεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ κεηάβαζε θαη
ηελ επηζηξνθή ηνπ ππαιιήινπ.
Γηαδηθαζία ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζην Ννζνθνκείν καο
Ο ελδηαθεξφκελνο ππάιιειφο ππνβάιιεη ζην ηκήκα Γηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζρεηηθφ αίηεκα δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο
πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ ζπλεδξίνπ, ηεο ζπλδηάζθεςεο, ηνπ ζεκηλαξίνπ θ.η.ι.
ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ άκεζα πξντζηάκελν ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη
εγθξηηηθή απφθαζε απφ ηνλ αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ιφγσ αξκνδηφηεηαο θαη’
άξζξν 7 παξάγξαθνο 9 ηνπ Ν. 3329/2005.
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18. Δθπαίδεπζε Δηδηθεπνκέλωλ Ηαηξώλ

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.123/1975 ε πξφζιεςε
εηδηθεπφκελνπ ηαηξνχ ζηα Ννζνθνκεία γηα ηελ πιήξσζε ησλ θελψλ θαη
εθάζηνηε θελνπκέλσλ πάζεο θχζεο λνκνζεηεκέλσλ ζέζεσλ, ελεξγείηαη δηα
ζπκβάζεσο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ίζε πξνο ηνλ απαηηνχκελν ζε θάζε
πεξίπησζε ρξφλν γηα ηελ απφθηεζε κηαο θχξηαο θαη κφλν εηδηθφηεηαο ή γηα
φζν ρξφλν παξέρεη άζθεζε ε θιηληθή, ην εξγαζηήξην ή
ην
ηκήκα
ηνπ
Ννζνθνκείνπ ζην νπνίν απηφο αζθείηε θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ
απαηηνχκελνπ γηα ηελ απφθηεζε ηεο κηαο θχξηαο θαη κφλν εηδηθφηεηαο.
Ο αξηζκφο ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξψλ νξίδεηαη θαηά αλαινγία ζε έλα (1)
γηαηξφ αλά ηέζζεξηο (4) θαη’ ειάρηζην θιίλεο πξνθεηκέλνπ πεξί λνζειεπηηθψλ
ηδξπκάησλ ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο 2592/1953 θαζψο θαη ησλ
παλεπηζηεκηαθψλ θιηληθψλ, πξνθεηκέλνπ δε πεξί ησλ εξγαζηεξίσλ ελ γέλεη ζε
έλα (1) γηαηξφ αλά ηξηάληα πέληε (35) θιίλεο, σο αξηζκφο δε θιηλψλ λνείηαη ην
ζχλνιν ησλ θιηλψλ θάζε θιηληθήο ή ηδξχκαηνο πξνθεηκέλνπ πεξί εξγαζηεξίσλ.
Οη ζηνπο θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν εηδηθεπφκελνπο ηαηξνχο γηα ηελ
απφθηεζε ηεο κηαο θαη κφλν θχξηαο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, θαηαβάιιεηαη
απνδεκίσζε ίζε πξνο ηηο απνδνρέο εηδηθεπνκέλνπ βνεζνχ θαη γηα φζν ρξφλν
κφλν απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε απηήο.
Ηαηξφο πνπ θαηέρεη νπνηαδήπνηε έκκηζζε ζέζε, κπνξεί αλά είθνζη (20)
θιίλεο πξνθεηκέλνπ πεξί θιηληθψλ θαη αλά εθαηφ (100) θιίλεο πξνθεηκέλνπ
πεξί εξγαζηεξίσλ, κε αίηεζή ηνπ, λα ηνπνζεηεζεί ακηζζί ζε Ννζνθνκείν
πξνο απφθηεζε θχξηαο ή ζπλαθνχο κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εηδηθφηεηαο, κε
ζπλππνινγηδνκέλεο ζην 3ν εδάθην ηνπ παξφληνο αλαινγία.
Με ηα αξηζκ.415/1994 (ΦΔΚ 236/Α/29-12-1994), 204/1998 (ΦΔΚ
162/Α/15-07-1998),
147/1997
(ΦΔΚ
127/Α/20-06-1997)
Πξνεδξηθά
Γηαηάγκαηα, ν ρξφλνο εηδίθεπζεο γηα ηελ απφθηεζε θάζε κηαο απφ ηηο
παξαθάησ ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο νξίδεηαη σο εμήο:

 Αγγεηνρεηξνπξγηθή: Απαηηείηαη άζθεζε επηά (7) εηψλ. Απφ απηά :
- 3 έηε Γεληθή Υεηξνπξγηθή
-

3 έηε Αγγεηνρεηξνπξγηθή

-

1 Δμάκελν Υεηξνπξγηθή Θψξαθνο

-

1 εμάκελν Καξδηνρεηξνπξγηθή
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 Αηκαηνινγία: Απαηηείηαη άζθεζε έμη (6) εηψλ. Απφ απηά :
- 2 έηε Παζνινγία ή Παηδηαηξηθή
- 4 έηε Αηκαηνινγία σο αθνινχζσο : 2 έηε Κιηληθή Αηκαηνινγία, 1,5 έηνο
εξγαζηεξηαθή Αηκαηνινγία, 6 κήλεο Αηκνδνζία

 Αθηηλνδηαγλσζηηθή: Απαηηείηαη άζθεζε πέληε (5) εηψλ. Απφ απηά :
- 2,5 έηε Κιαζζηθή Αθηηλνινγία
- 2,5 έηε Νεφηεξεο Απεηθνληζηηθέο Μέζνδνη : Τπεξερνηνκνγξαθία,
Αμνληθή Σνκνγξαθία, Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία, Αγγεηνγξαθία

 Αθηηλνζεξαπεπηηθή νγθνινγία: Απαηηείηαη άζθεζε ηεζζάξσλ (4) εηψλ.
Απφ απηά:
-

1 εμάκελν βαζηθέο επηζηήκεο αθηηλνινγίαο

- 1 εμάκελν Παζνινγία
- 3 έηε Αθηηλνζεξαπεπηηθή θαη Ογθνινγία
 Αιιεξγηνινγία: Απαηηείηαη άζθεζε πέληε (5) εηψλ. Απφ απηά :
-

2 έηε Παζνινγία ή Παηδηαηξηθή

- 3 έηε Αιιεξγηνινγία σο αθνινχζσο : 1 εμάκελν Αλνζνινγία, 1 ηξίκελν
Δξγαζηήξηα Φπζηνινγίαο ηεο Αλαπλνήο, 1 ηξίκελν Γεξκαηνινγία, 2 έηε
Κιηληθή Αιιεξγηνινγία

 Αλαηζζεζηνινγία: Απαηηείηαη άζθεζε πέληε (5) εηψλ. Απφ απηά:
-

30 κήλεο Αλαηζζεζία ζηηο βαζηθέο Υεηξνπξγηθέο Δηδηθφηεηεο

-

3 κήλεο Καξδηνινγία

-

3 κήλεο Πλεπκνληνινγία

-

3 κήλεο Μαηεπηηθή Αλαηζζεζία

-

3 κήλεο Αλαηζζεζία ζηε Θσξαθνρεηξνπξγηθή

-

3 κήλεο Αλαηζζεζία ζηελ Νεπξνρεηξνπξγηθή

-

3 κήλεο Παηδναλαηζζεζία

-

6 κήλεο ΜΔΘ

-

3 κήλεο Δπείγνπζα Πξνλνζνθνκεηαθή Ηαηξηθή (ΔΚΑΒ)
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-

3 κήλεο θαη’ επηινγή Ηαηξείν Πφλνπ ή Καξδηνρεηξνπξγηθή Αλαηζζεζία

 Γαζηξεληεξνινγία: Απαηηείηαη άζθεζε έμη (6) εηψλ. Απφ απηά:
-

2 έηε Παζνινγία

- 4 έηε Γαζηξεληεξνινγία
 Γεληθή Ηαηξηθή: Απαηηείηαη άζθεζε ηεζζάξσλ (4) εηψλ. Απφ απηά:
-

6 κήλεο Παζνινγία

- 3 κήλεο Καξδηνινγία
- 2 κήλεο Γεξκαηνινγία
- 4 κήλεο Παηδηαηξηθή
- 4 κήλεο Υεηξνπξγηθή
- 3 κήλεο Οξζνπαηδηθή- ηξαπκαηηνινγία
- 3 κήλεο Μαηεπηηθή – Γπλαηθνινγία
- 2 κήλεο Οθζαικνινγία
- 2 κήλεο Χηνξηλνιαξπγγνινγία
- 3 κήλεο Κνηλσληθή – Κιηληθή Φπρηαηξηθή
- 2 κήλεο Μηθξνβηνινγία
- 1 κήλαο Αθηηλνινγία
- 2 κήλεο ΜΔΘ
- 1 κήλα εκηλάξην Δπηδεκηνινγίαο, ηαηηζηηθήο θαη Μεζνδνινγίαο ηεο
Έξεπλαο

- 10 Μήλεο Κέληξν Τγείαο
 Γεξκαηνινγία- Αθξνδηζηνινγία : Απαηηείηαη άζθεζε ηεζζάξσλ (4) εηψλ
Απφ απηά:
-

1 έηνο Κιηληθή Παζνινγία

- 3 έηε Κιηληθή Γεξκαηνινγία θαη Αθξνδηζηνινγία θαη Δμσηεξηθφ
Γεξκαηνινγηθφ Ηαηξείν.
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Σν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο έρεη σο αθνινχζσο: Κιηληθή Γεξκαηνινγία,
εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα, Παηδηαηξηθή Γεξκαηνινγία,
Δπεκβαηηθή Γεξκαηνινγία, Βηνθπζηθή- Φπηνβηνινγία, ΗζηνινγίαΗζηνρεκεία
Γεξκαηηθψλ
Νφζσλ,
Αλνζνδεξκαηνινγία,
Κιηληθή
Μπθεηνινγία, Κιηληθή Βαθηεξηνινγία, Αληηθείκελα Δπαγγεικαηηθψλ
Γεξκαηνπαζεηψλ, Φπζηνινγία- Φαξκαθνινγία, Φαξκαθνθηλεηηθή ζην
δέξκα, Δπηδεκηνινγία – Πιεξνθνξηθή Γεξκαηηθψλ Νφζσλ, Αγγεηνινγία θαη
Γεξκαηηθέο Δθδειψζεηο

 Δλδνθξηλνινγία : Απαηηείηαη άζθεζε έμη (6) εηψλ. Απφ απηά:
-

2 έηε Παζνινγία εθ ησλ νπνίσλ 1 έηνο Παηδηαηξηθή κε επζχλε θαη
έγγξαθε ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ Γηεπζπληψλ Παζνινγίαο θαη
Παηδηαηξηθήο

-

4 έηε Δλδνθξηλνινγία ( Κιηληθή Δλδνθξηλνινγία, Δλδνθξηλνινγηθφ
Δξγαζηήξην θαη Δλδνθξηλνινγηθφ εμσηεξηθφ ηαηξείν )

 Ηαηξηθή ηεο εξγαζίαο: Απαηηείηαη άζθεζε ηεζζάξσλ (4) εηψλ. Απφ απηά:
-

28 κήλεο θιηληθήο άζθεζεο σο αθνινχζσο: 15 κήλεο ζηελ Παζνινγία,
6 κήλεο ζηελ Πλεπκνλνινγία, 1 κήλα ζε εμσηεξηθφ νθζαικνινγηθφ
εμσηεξηθφ ηαηξείν Ννζνθνκείνπ, 2 κήκεο ζε Γεξκαηνινγηθφ εμσηεξηθφ
ηαηξείν Ννζνθνκείνπ, 1 κήλα ζε ΧΡΛ εμσηεξηθφ ηαηξείν Ννζνθνκείνπ, 3
κήλεο ζε εμσηεξηθά ηαηξεία επεηγφλησλ θαη ηαθηηθψλ πεξηζηαηηθψλ
νξζνπεδηθψλ θιηληθψλ Ννζνθνκείσλ

-

12 κήλεο ζεσξεηηθή θαηάξηηζε σο αθνινχζσο: Θεσξεηηθή Γηδαζθαιία.
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, Πξνεηνηκαζία Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο,
Δπηζθέςεηο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο επηρεηξήζεσλ πξσηνγελνχο ή
δεπηεξνγελνχο θαη ηξνηνγελνχο ηνκέα

-

8 κήλεο πξαθηηθή άζθεζε σο αθνινχζσο: 6 κήλεο ζε επηρείξεζε ή
ππεξεζία φπνπ ιεηηνπξγεί νξγαλσκέλε ππεξεζία Ηαηξηθήο ηεο
Δξγαζίαο θαη 2 κήλεο ζε Δπηζεσξήζεηο Δξγαζίαο ή ην ΚΤΑΔ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο

 Ηαηξνδηθαζηηθή : Απαηηείηαη άζθεζε ηξηψλ (3) εηψλ. Απφ απηά:
-

1 έηνο Παζνινγηθή Αλαηνκηθή

- 2 έηε Ηαηξνδηθαζηηθή
 Καξδηνινγία : Απαηηείηαη άζθεζε έμη (6) εηψλ. Απφ απξηά:
-

2 έηε Κιηληθή Παζνινγία
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- 4 έηε Καξδηνινγία σο αθνινχζσο: 30 κήλεο Κιηληθή Καξδηνινγία θαη
Μνλάδα
Δληαηηθήο
Παξαθνινχζεζεο
θαη
Θεξαπείαο
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 3κήλνπ πξνλνζνθνκεηαθήο λνζειείαο ηνπ
νμένο εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ, 18 κήλεο Δξγαζηεξηαθή
Καξδηνινγία θαη Καξδηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή σο αθνινχζσο: 5 κήλεο
ζην Δξγαζηήξην Τπεξερνθαξδηνγξαθίαο- Doppler, 2 κήλεο ζηε
βεκαηνδφηηζε θαη ειεθηξνθπζηνινγία- Holter, 5 κήλεο ζην
Αηκνδπλακηθφ Δξγαζηήξην, 3 κήλεο ζηελ Κφπσζε θαη ηελ Ππξεληθή
Καξδηνινγία, 3 κήλεο θαη’ επηινγή ζε Παηδνθαξδηνινγία,
Καξδηνρεηξνπξγηθή ή άιιε ζπλαθή εηδηθφηεηα

 Κνηλσληθή Ηαηξηθή : Απαηηείηαη άζθεζε ηεζζάξσλ (4) εηψλ. Απφ απηά :
-

1 έηνο ζε Παζνινγηθφ Σνκέα Ννζνθνκείνπ

- 1 έηνο Θεσξεηηθή Καηάξηηζε ζε Σνκέα Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο ΑΔΗ ή ζηελ
Τγεηνλνκηθή ρνιή, ζηνπο Σνκείο Δπηδεκηνινγίαο, Βηνζηαηηζηηθήο,
Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο, Πεξηβαιινληνινγηθήο
Ηαηξηθήο, Αξρψλ Πξνγξακκαηηζκνχ, Οηθνλνκηθψλ Τγείαο, Γηαηξνθήο
θαη Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο

- 2 ρξφληα Πξαθηηθή Άζθεζε ζε Υεηξνπξγηθφ Σνκέα Ννζνθνκείνπ ή ζε
Σνκέα Φπρηαηξηθήο θαζψο θαη ζηε Μαηεπηηθή- Γπλαηθνινγία ηελ
Παηδηαηξηθή απφ ηα νπνία 1 έηνο ζε Ννζνθνκείν θαη 1 έηνο ζε Κέληξν
Τγείαο

 Κπηηαξνινγία : Απαηηείηαη άζθεζε πέληε (5) εηψλ. Απφ απηά:
-

2 έηε Παζνινγηθή Αλαηνκία

- 3 έηε Κπηηαξνινγία
 Μαηεπηηθή- Γπλαηθνινγία : Απαηηείηαη άζθεζε πέληε (5) εηψλ. Απφ απηά:
-

1 έηνο Γεληθή Υεηξνπξγηθή

- 3,5 Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγία
- 6 κήλεο Παζνινγηθή Αλαηνκηθή, Κπηηαξνινγία θαη Δλδνθξηλνινγία
 Ηαηξηθή Βηνπαζνινγία (Μηθξνβηνινγία) : Απαηηείηαη άζθεζε πέληε (5)
εηψλ. Απφ απηά:
-

24 κήλεο Μηθξνβηνινγία (Γηαγλσζηηθή Λνηκσδψλ ΝνζεκάησλΑλνζνινγία ){απφ ηνπο 24 κήλεο νη 6 ζα γίλνληαη ζηελ Αλνζνινγία}

-

12 κήλεο Βηνρεκεία
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-

12 κήλεο Αηκαηνινγία- Αηκνδνζία

-

12 κήλεο Γεληθή Παζνινγία

 Νεπξνινγία : Απαηηείηαη άζθεζε πέληε (5) εηψλ. Απφ απηά:
-

9 κήλεο Παζνινγία

- 1 εμάκελν Φπρηαηξηθή
- 36 κήλεο Κιηληθή Νεπξνινγία εθ ησλ νπνίσλ ππνρξεσηηθά 3 κήλεο
ηνπιάρηζηνλ ζε εμσηεξηθά ηαηξεία

- 1

εμάκελν Κιηληθή Νεπξνθπζηνινγία (Ζιεθηξνεγθεθαινγξαθία,
Ζιεθηνκπνγξαθία, Ζιεθηξνλεπζηαγκνγξαθία)

- 2 κήλεο Νεπξναλνζνινγηθά, Νεπξνγελεηηθά , Νεπξναπεηθνληζηηθά ,
Νεπξνρεκηθά Δξγαζηήξηα

- 1 κήλα Δληαηηθή Θεξαπεία
 Νεθξνινγία : Απαηηείηαη άζθεζε έμη (6) εηψλ. Απφ απηά:
-

2 έηε Παζνινγία

- 4 έηε Νεθξνινγία
 Νεπξνρεηξνπξγηθή : Απαηηείηαη άζθεζε έμη (6) εηψλ. Απφ απηά:
-

1,5 έηνο Γεληθή Υεηξνπξγηθή

- 6 κήλεο Νεπξνινγία
- 4 έηε Νεπξνρεηξνπξγηθή εθ ησλ νπνίσλ 2 εμάκελα πξναηξεηηθά κεηά
απφ αίηεζε ηνπ εηδηθεπφκελνπ ζε 2 απφ ηηο ζπλαθείο ρεηξνπξγηθέο
εηδηθφηεηεο Υεηξνπξγηθή Παίδσλ, Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή , Οξζνπεδηθή,
Υεηξνπξγηθή Θψξαθνο.

 Οξζνπεδηθή : Απαηηείηαη άζθεζε έμη (6) εηψλ. Απφ απηά:
-

1 έηνο ζηε Γεληθή Υεηξνπξγηθή κε θχξηα θαηεχζπλζε ην επείγνλ
ρεηξνπξγηθφ ηξαχκα.

- 4 έηε ζηελ Υεηξνπξγηθή θαη Σξαπκαηηνινγία σο αθνινχζσο: 3 έηε
νξζνπεδηθή θαη ηξαπκαηηνινγία ελειίθσλ,
ηξαπκαηνινγία παίδσλ

1 έηνο νξζνπεδηθή θαη

- 1 έηνο επηινγήο απφ 1 εμάκελν : Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή ή
Νεπξνρεηξνπξγηθή ή Αγγεηνρεηξνπξγηθή ή Θσξαθνρεηξνπξγηθή ή ΜΔΘ
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ή ζε ππνεηδηθφηεηεο ηεο νξζνπεδηθήο φπσο: Άθξα ρείξα, αζιεηηθψλ
θαθψζεσλ ή ζε νγθνινγηθφ ηκήκα (φγθνη κπνζθειεηηθνχ) ή ζε κνλάδα
παζήζεσλ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο

 Οπξνινγία : Απαηηείηαη άζθεζε πέληε (5) εηψλ. Απφ απηά:
-

1 έηνο Γεληθή Υεηξνπξγηθή

- 3 έηε Οπξνινγία
- 2 εμάκελα θαη’ επηινγή ζηηο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο Γπλαηθνινγία,
Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή, Υεηξνπξγηθή Παίδσλ θαη Παηδννπξνινγία

 Οθζαικνινγία : Απαηηείηαη άζθεζε ηεζζάξσλ (4) εηψλ
 Παζνινγία : Απαηηείηαη άζθεζε πέληε (5) εηψλ. Απφ απηά :
-

ην 1ν θαη 2ν έηνο δίλεηαη έκθαζε ζηελ θιηληθή εμέηαζε (ηζηνξηθφ θαη
ζεκεηνινγία) θαη ζηελ θιηληθή αμηνιφγεζε ησλ ζπλήζσλ
εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. Δπίζεο δηδάζθνληαη νη ζπλήζεηο
δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο πξάμεηο πνπ ζπκπιεξψλνπλ θαη
νινθιεξψλνπλ ηελ θιηληθή εμέηαζε.

-

ην 3ν θαη ζην 4ν έηνο γίλεηαη άζθεζε ζηελ επίιπζε δπζρεξψλ θαη
ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ θιηληθήο δηαθνξηθήο δηαγλσζηηθήο, άζθεζε
ζηελ ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε πεξηζηαηηθψλ ζε αθξναηήξην,
επηζθφπεζε ησλ ζχγρξνλσλ ζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηαο θαη άζθεζε ζε
θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθά πξνβιήκαηα. ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 4 νπ
έηνπο νη εηδηθεπφκελνη ηαηξνί ππεξεηνχλ ππνρξεσηηθά ζε θαξδηνινγηθή
κνλάδα θαη ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ ίδηνπ έηνπο ζε ΜΔΘ.

-

ην πξψην εμάκελν ηνπ 5νπ έηνπο νη εηδηθεπφκελνη ηαηξνί έρνπλ
δηθαίσκα επηινγήο γηα ηξίκελε ππεξεζία ζε θάπνηα απφ ηηο
ππνεηδηθφηεηεο θαη εμεηδηθεχζεηο ηεο Παζνινγίαο

 Παζνινγηθή Αλαηνκηθή : Απαηηείηαη άζθεζε πέληε (5) εηψλ. Απφ απηά:
-

Σα 4 πξψηα έηε πεξηιακβάλνπλ εθπαίδεπζε θαη άζθεζε ζηελ ηερληθή
θαη ηζηνπαζνινγία ηεο λεθξνηνκήο θαη ζηελ ηζηνπαζνινγία φισλ ησλ
ζπζηεκάησλ κε ηελ εθαξκνγή γεληθψλ θαη εηδηθψλ κεζφδσλ
ηζηνρεκείαο, αλνζνηζηνρεκείαο, κνξηαθήο βηνινγίαο θ.η.ι

- Σν 5 ν έηνο πεξηιακβάλεη άζθεζε ζηελ θπηηαξνινγία
 Παηδηαηξηθή : Απαηηείηαη άζθεζε ηεζζάξσλ (4) εηψλ .Απφ απηά:
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-

3 έηε Γεληθή Παηδηαηξηθή Κιηληθή, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ θαη εηδηθψλ Παηδηαηξηθψλ Μνλάδσλ πνπ
ππάξρνπλ ζην Ννζνθνκείν

- 6 κήλεο Νενγλνινγία θαη πξνβιεκαηηθά λενγλά
- 6 κήλεο θαη’ επηινγή απφ 1 έσο 2 κήλεο δε παηδηαηξηθέο εμεηδηθεχζεηο
 Παηδνςπρηαηξηθή : Απαηηείηαη άζθεζε ηεζζεξάκηζη (4,5) εηψλ. Απφ
απηά:
-

6 κήλεο Κιηληθή Νεπξνινγία

- 18 κήλεο Κιηληθή Φπρηαηξηθή ησλ ελειίθσλ, κε απαζρφιεζε θαη ζην
εμσηεξηθφ ηαηξείν

- 2,5 έηε Παηδνςπρηαηξηθή εθ ησλ νπνίσλ 1 ζε Παηδνςπρηαηξηθφ ηκήκα
Ννζνθνκείν θαη ην άιιν ζε Ηαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν

 Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή : Απαηηείηαη άζθεζε έμη (6) εηψλ. Απφ απηά:
-

2 έηε Γεληθή Υεηξνπξγηθή

- 3 έηε Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή
- 2 εμάκελα θαη’ επηινγή αλά 1 εμάκελν ζε 2 απφ ηηο ρεηξνπξγηθέο
εηδηθφηεηεο:
Γπλαηθνινγία,
Οπξνινγία,
ΧΡΛ,
Οξζνπεδηθή,
Νεπξνρεηξνπξγηθή , Υεηξνπξγηθή Παίδσλ , Υεηξνπξγηθή Θψξαθνο

 Ππξεληθή Ηαηξηθή : Απαηηείηαη άζθεζε πέληε (5) εηψλ. Απφ απηά:
-

1 έηνο Παζνινγία

- 6 κήλεο Αθηηλνινγία
- 3 έηε Ππξεληθή Ηαηξηθή σο αθνινχζσο: 5 κήλεο ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε,
1 κήλα πξαθηηθέο αζθήζεηο , 2,5 έηε πξαθηηθή εμάζθεζε ζε ηκήκα
ππξεληθήο ηαηξηθήο( απεηθνληζηηθέο κειέηεο, ζεξαπεπηηθή θαη in vitro
εμεηάζεηο )

- 6

κήλεο θαη’
Δλδνθξηλνινγία

επηινγή

Ογθνινγία,

Καξδηνινγία,

 Ρεπκαηνινγία : Απαηηείηαη άζθεζε έμη (6) εηψλ. Απφ απηά:
-

2 έηε Παζνινγία
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Παηδηαηξηθή,

- 4 έηε Ρεπκαηνινγία σο αθνινχζσο: 3 έηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή
θαηάξηηζε ζηε Ρεπακηνινγηα, 1 έηνο ζε Οξζνπεδηθή Κιηληθή κε
ξεπκαηνινγηθά
πεξηζηαηηθά,
Κέληξν
Φπζηθήο
Ηαηξηθήο
θαη
Απνθαηάζηαζεο θαη Αλνζνινγηθφ Δξγαζηήξην

 Πλεπκνλνινγία- Φπκαηηνινγία : Απαηηείηαη άζθεζε πέληε (5) εηψλ. Απφ
απηά:
-

1,5 έηνο Παζνινγία, ζε Παζνινγηθέο Κιηληθέο απνθιεηζηηθά

- 36 κήλεο Πλεπκνλνινγία- Φπκαηηνινγία εθ ησλ νπνίσλ 6 κήλεο
πξναηξεηηθά θαη θαη’ επηινγή ζε Αθηηλνινγηθφ
Καξδηνινγηθή ή Θσξαθνρεηξνπξγηθή Κιηληθή

-

Δξγαζηήξην,

6 κήλεο ΜΔΘ /Αλαπλεπζηηθνχ

 Φπζηθή Ηαηξηθή θαη Απνθαηάζηαζε : Απαηηείηαη άζθεζε πέληε (5) εηψλ.
Απφ απηά:
-

1 εμάκελν Παζνινγία

- 1 εμάκελν Νεπξνινγία
- 1 εμάκελν Οξζνπεδηθή
- 3,5 έηε Φπζηθή Ηαηξηθή θαη Απνθαηάζηαζε
 Υεηξνπξγηθή : Απαηηείηαη άζθεζε έμη (6) εηψλ. Απφ απηά:
-

5 έηε Γεληθή Υεηξνπξγηθή

- 2 εμάκελα θαη’ επηινγή αλα εμάκελν κεηαμχ ησλ εηδηθνηήησλ,
Γπλαηθνινγίαο, Οξζνπεδηθήο , Οπξνινγίαο, ΧΡΛ, Νεπξνρεηξνπξγηθήο ,
Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο, Υεηξνπξγηθήο Παίδσλ , Υεηξνπξγηθήο
Θψξαθνο θαη Αγγεηνρεηξνπξγηθήο

 Υεηξνπξγηθή Θψξαθνο : Απαηηείηαη άζθεζε επηά (7) εηψλ. Απφ απηά:
-

3 έηε Γεληθή Υεηξνπξγηθή

- 4 έηε Θσξαθνρεηξνπξγηθή σο αθνινχζσο: 2 έηε Υεηξνπξγηθή Θψξαθνο,
2 έηε Υεηξνπξγηθή Καξδηάο θαη κεγάισλ αγγείσλ


Υεηξνπξγηθή Παίδσλ : Απαηηείηαη άζθεζε επηά (7) εηψλ. Απφ απηά:

-

3 έηε Γεληθή Υεηξνπξγηθή

-

3 έηε Υεηξνπξγηθή Παίδσλ
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-

2 εμάκελα θαη’ επηινγή αλα εμάκελν ζε 2 απφ ηηο ρεηξνπξγηθέο
εηδηθφηεηεο Οξζνπεδηθή. ΧΡΛ, Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή, Υεηξνπξγηθή
Θψξαθνο θαη Οπξνινγία



Φπρηαηξηθή : Απαηηείηαη άζθεζε πέληε (5) εηψλ. Απφ απηά:

-

6 κήλεο Παζνινγία κε επηθέληξσζε ζηελ ςπρνζσκαηηθή ζεψξεζε ησλ
λνζεκάησλ

-

1 έηνο Νεπξνινγία εθ ηνπ νπνίνπ 9 κήλεο θιηληθή λεπξνινγία θαη 3
κήλεο Νεπξνθπζηνινγία, Νεπξνρεηξνπξγηθή θαη Νεπξναθηηλνινγία

-

2 έηε Κιηληθή Φπρηαηξηθή ζε εζσηεξηθφ ςπρηαηξηθφ ηκήκα θαη εμσηεξηθά
ηαηξεία, εθ ησλ νπνίσλ φρη πάλσ απφ 1 έηνο ζε θιηληθέ ρξνλίσο
παζρφλησλ

-

3 κήλεο Φπρηαηξνδηθαζηηθή

-

6 κήλεο Φπρηαηξηθή Κιηληθή ζε Γεληθφ Ννζνθνκείν

-

6 κήλεο Κνηλνηηθή Φπρηαηξηθή ζε Κνηλνηηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο θαη
ζε ελδηάκεζεο ςπρηαηξηθέο δνκέο

-

3 κήλεο Παηδνςπρηαηξηθή θαη Φπρηαηξηθή εθήβσλ

 Χηνξηλνιαξπγγνινγία : Απαηηείηαη άζθεζε πέληε (5) εηψλ. Απφ απηά:
-

1 έηνο Γεληθή Υεηξνπξγηθή

- 3 έηε ΧΡΛ
- 6 κήλεο Νεπξνρεηξνπξγηθή
- 6 κήλεο Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή
 Παζνινγηθή Ογθνινγία : Απαηηείηαη άζθεζε έμη (6) εηψλ. Απφ απηά:
-

3 έηε Παζνινγία απφ ηα νπνία 6 κήλεο άζθεζε ζηελ Αηκαηνινγία

-

3 έηε ζηελ Παζνινγηθή Ογθνινγία

(Αλαιπηηθά ν ρξφλνο εηδίθεπζεο γηα ηελ απφθηεζε θάζε κηαο ησλ Ηαηξηθψλ
Δηδηθνηήησλ αιιά θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα πεξηγξάθνληαη ζην
αξηζκ.415/94 (ΦΔΚ 236/Α/19-12-1994) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα)
χκθσλα κε ηηο αξηζκ.Α4/νηθ. 1430/20-4-1981(ΦΔΚ 260/Β/7-5-1981),
Α4/3201/19-8-1981(ΦΔΚ
504/Β/1-9-1981),
Α4/νηθ.4503/29-9-1988(ΦΔΚ
767/Β/21-10-1988),
Α4/3423/25-7-1988
(ΦΔΚ
549/Β/3-8-1988),
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Τ7α/Γ.Π.100952/11/29-3-2012
(ΦΔΚ
1029/Β/3-4-2012),
Τ7α/Γ.Π.νηθ./84729/13-7-2006 (ΦΔΚ 966/Β/20-7-2006), Τ7α/Γ.Π/νηθ/4514/141-2005 (ΦΔΚ 73/Β/21-1-2005), Τ7α/Γ.Π.νηθ/89720/17-9-2003 (ΦΔΚ
1385/Β/29-9-2003), Τ7α/Γ.Π.18595/21-11-2001 (ΦΔΚ 1635/Β/7-12-2001),
Τ7α/2558/28-5-2001(ΦΔΚ
762/Β/18-6-2001),
Α5/4663/25-8-1998(ΦΔΚ
932/Β/31-8-1998), Τ7/801/17-2-1998(ΦΔΚ 144/Β/20-2-1998), Α5/4089/16-71998(ΦΔΚ788/Β/29-7-1998), Τ7/4488/11-7-1996(ΦΔΚ 595/Β/19-7-1996),
π7/3308/17-6-1997 (ΦΔΚ 529/Β/27-6-1997), Τ7/1234/29-2-1996 (ΦΔΚ
161/Β/14-3-1996),
Τ7/νηθ.1408/17-31995
(ΦΔΚ
235/Β/30-3-1995),
Τ7/2157/29-4-1993
(ΦΔΚ
347/Β/14-5-1993),
Α4/5620/5-11-1992
(ΦΔΚ699/Β/26-11-1992), απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ καο, αλαγλσξίζηεθε ην
δηθαίσκα γηα πιήξε άζθεζε ησλ ηαηξψλ ζηηο Παλεπηζηεκηαθέο Κιηληθέο θαη
Δξγαζηήξηα ηνπ Ννζνθνκείνπ καο, γηα ηε ιήςε ηεο αληίζηνηρεο ηαηξηθήο
εηδηθφηεηαο:1) Παζνινγίαο, 2) Υεηξνπξγηθήο, 3)Μαηεπηηθήο – Γπλαηθνινγίαο,
4)Οπξνινγίαο, 5)Παηδηαηξηθήο, 6)Οθζαικνινγίαο, 7) Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο,
8)Οξζνπεδηθήο, 9)Νεπξνινγίαο, 10)Φπρηαηξηθήο, 11)Γεξκαηνινγίαο –
Αθξνδηζηνινγίαο, 12) Αθηηλνδηαγλσζηηθήο, 13) Ηαηξηθήο Βηνπαζνινγίαο
(Μηθξνβηνινγίαο), 14) Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο, 15) Ρεπκαηνινγίαο, 16)
Πλεπκνλνινγίαο – Φπκαηηνινγίαο, 17) Υεηξνπξγηθήο, 18) Υεηξνπξγηθήο
Θψξαθνο – Καξδίαο, 19) Ηαηξνδηθαζηηθήο, 20) Ππξεληθήο Ηαηξηθήο, 21)
Αθηηλνζεξαπεπηηθήο Ογθνινγίαο, 22) Νεπξνρεηξνπξγηθήο, 23) Παζνινγηθήο
Ογθνινγίαο, 24) Αηκαηνινγίαο, 25) Γεληθήο Ηαηξηθήο, 26) Δλδνθξηλνινγίαο, 27)
Αλαηζζεζηνινγίαο, 28) Νεπξνρεηξνπξγηθήο, Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, 29)
Καξδηνινγίαο
χκθσλα κε ηελ αξίζκ. Τ7α/Γ.Π.νηθ.8862/21-1-2009 (ΦΔΚ 129/Β/27-12009) απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ καο, αλαγλσξίζηεθε ε Παλεπηζηεκηαθή
Κιηληθή Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο σο θαηάιιειε γηα ηελ άζθεζε ηαηξψλ γηα δχν
(2) ρξφληα ζηελ εηδηθφηεηα ηεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο.
Οη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο
ζήκεξα έρνπλ σο εμήο :
Αθηηλνδηαγλσζηηθή : 9 ζέζεηο
{αξηζκ.1159/1980 (ΦΔΚ 294/Α/1980) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα,
Α3β/12138/82/1983 (ΦΔΚ 263/Β/1983) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε}

αξηζκ.

Αλαηζζεζηνινγία : 9 ζέζεηο
{
αξηζκ.
Α1α/8544/97/18-05-1998,
Α4α/115501/28-05-2003
(ΦΔΚ
734/Β/2003), Α4α/136438/10-03-2006 (ΦΔΚ 307/Β/2006), Τ4α/76387/07/2408-2007 (ΦΔΚ 1775/Β/2007 ) Κνηλέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο}
Αηκαηνινγία : 7 ζέζεηο
{ Τ4α/10044/95/26-8-1996 (ΦΔΚ 817/Β/1996), Τ4α/89909/05/24-8-2007
(ΦΔΚ 1775/Β/2007), Τ4α/76387/07/24-8-2007 (ΦΔΚ 1775/Β/2007) Κνηλέο
Τπνπξγηθέο απνθάζεηο}
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Αθηηλνζεξαπεπηηθή Ογθνινγία : 3 ζέζεηο
{ αξηζκ. Τ4α/72906/05 (ΦΔΚ 1543/Β/2005), Τ4α/89909/05/24-08-2007 (ΦΔΚ
1775/Β/2007), Τ4α/13831/08/12-05-2008 (ΦΔΚ 926/Β/2008) Κνηλέο
Τπνπξγηθέο απνθάζεηο}
Γαζηξεληεξνινγία : 3 ζέζεηο
{ Α3β/νηθ.13069/05-09-1988 (ΦΔΚ 658/Β/1988), Τ4α10044/95/26-08-1996
(ΦΔΚ 817/Β/1996) Κνηλέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο}
Γεληθή Ηαηξηθή : 22 ζέζεηο
{ αξηζκ. Τ4α/1328/17-02-1998 (ΦΔΚ 144/Β/1998), Τ4α/13831/08/12-05-2008
(ΦΔΚ 926/Β/2008) Κνηλέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο}
Γεξκαηνινγία : 6 ζέζεηο
{ αξηζκ. Α3β/νηθ.5703/30-03-1990 (ΦΔΚ 243/Β/1990) Κνηλή Τπνπξγηθή
απφθαζε}
Δλδνθξηλνινγία : 4 ζέζεηο
{ αξηζκ. Τ4α/10044/95/26-08-1996 (ΦΔΚ 817/Β/1996), ΑΠΤ4α/10641Π.Π/0210-2001 (ΦΔΚ 1297/Β/2001), Τ4α/13831/08/12-05-2008 (ΦΔΚ 926/Β/2008)
Κνηλέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο}
Υεηξνπξγηθή Θψξαθα : 4 ζέζεηο
{ αξηζκ.Τ4α/72906/05 (ΦΔΚ 1543/Β/2008), Τ4α/136438/10-03-2006 (ΦΔΚ
307/Β/2006), Τ4α/76387/07/24-08-2007 9ΦΔΚ 1775/Β/2007) Κνηλέο
Τπνπξγηθέο απνθάζεηο}
Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο : 3 ζέζεηο
{ Αξίζκ. 20 απφθαζε ηεο 11εο νινκ. ηνπ ΚΔΤ ηεο 6-2-1995 (ΦΔΚ
38/19/Β/1996), Τ4α/76387/07/24-8-2007 (ΦΔΚ
1775/Β/2007) Κνηλή
Τπνπξγηθή Απφθαζε }
Κπηηαξνινγία : 4 ζέζεηο
{ αξηζκ. Α3α/νηθ.4159/04-05-1992 (ΦΔΚ 350/Β/1992), Α4α/89909/05/24-082007 (ΦΔΚ 1775/Β/2007) Κνηλέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο}
Καξδηνινγία : 11 ζέζεηο
{ αξηζκ. Α3α/11045/92/08-09-1993 (ΦΔΚ 752/Β/1993), Τ4α/10044/95/26-081996 (ΦΔΚ 817/Β/1996), Τ4α/89909/05/24-08-2007 (ΦΔΚ 1775/Β/2007),
Τ4α/13831/08/12-05-2008 9ΦΔΚ 926/Β/2008) Κνηλέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο}
Ηαηξηθή Βηνπαζνινγία : 16 ζέζεηο
{ αξηζκ. 1159/1980 (ΦΔΚ 294/Α/1980) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα θαη
Α3β/12138/82/1983 (ΦΔΚ 263/Β/1983), Α3α/νηθ.4159/04-05-1992 (ΦΔΚ
350/Β/1992), Τ4α/136438/10-03-2006 9ΦΔΚ 307/Β/2006), Τ4α/76384/07/2408-2007 (ΦΔΚ 1775/Β/2007), Τ4α 13831/08/12-05-2008 ( ΦΔΚ 926/Β/2008)
Κνηλέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο}
Μαηεπηηθή – Γπλαηθνινγία : 12 ζέζεηο
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{1159/1980 (ΦΔΚ 294/Α/1980) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα θαη Α3β/12138/82/1983
(ΦΔΚ 263/Β/1983), Α3α/νηθ.4159/04-05-1992 (ΦΔΚ 350/Β/1992) Κνηλέο
Τπνπξγηθέο απνθάζεηο}
Νεπξνρεηξνπξγηθή : 3 ζέζεηο
{ αξηζκ.ΑΠΤ4α/15416/2000/24-04-2001 (ΦΔΚ 733/Β/2001), Τ4α/89490/03β
(ΦΔΚ 49/Β/2004), Τ4α136438/10-03-2006 (ΦΔΚ 307/Β/2006) Κνηλέο
Τπνπξγηθέο απνθάζεηο}
Νεπξνινγία : 6 ζέζεηο
{ Α3β/νηθ. 5703/30-3-1990 (ΦΔΚ 243/Β/1990) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε }
Νεθξνινγία : 6 ζέζεηο
{ Α3α/νηθ. 4159/4-5-1992 (ΦΔΚ 350/Β/1992), Τ4α/2354/2-6-1995 (ΦΔΚ
548/Β/1995),
Τ4α/89909/05/24-8-2007
(ΦΔΚ
1775/Β/2007)
Κνηλέο
Τπνπξγηθέο απνθάζεηο}
Οξζνπεδηθή : 14 ζέζεηο
{ αξηζκ. 1159/1980 (ΦΔΚ 294/Α/1980) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα θαη
Α3β/12138/82/1983 (ΦΔΚ 263/Β/1983)
θαη Α3β/νηθ.1920/1986 (ΦΔΚ
68/β/1986), Τ4α/2354/2-6-1995 (ΦΔΚ 548/Β/1995 Κνηλέο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο}
Οθζαικνινγία : 7 ζέζεηο
{ αξηζκ. 1159/1980 (ΦΔΚ 294/Α/1980) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα θαη
Α3β/12138/82/1983 (ΦΔΚ 263/Β/1983), Τ4α/89909/05/24-8-2007 (ΦΔΚ
1775/Β/2007),
Τ4α/13831/08/12-5-2008
(ΦΔΚ
926/Β/2008)
Κνηλέο
Τπνπξγηθέο απνθάζεηο}
Οπξνινγία : 6 ζέζεηο
{ αξηζκ. 1159/1980 (ΦΔΚ 294/Α/1980) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα θαη
Α3β/12138/82/1983 (ΦΔΚ 263/Β/1983), ΑΠΤ4α/28041/Γ.Π/27-11-2001 (ΦΔΚ
1593/Β/2001), Τ4α/89909/05/24-8-2007 (ΦΔΚ 1775/Β/2007) Κνηλέο
Τπνπξγηθέο απνθάζεηο}
Πλεπκνλνινγία – Φπκαηηνινγία : 7 ζέζεηο
{ Α3β/4252/8-5-1990 (ΦΔΚ 325/Β/1990), Τ4α/10044/95/26-8-1996 (ΦΔΚ
817/Β/1996), Τ4α/13831/08/12-5-2008 (ΦΔΚ 926/Β/2008) Κνηλέο Τπνπξγηθέο
απνθάζεηο}
Ππξεληθή Ηαηξηθή : 4 ζέζεηο { Τ4α/136438/10-3-2006 (ΦΔΚ 307/Β/2006),
Τ4α/89909/05/24-8-2007 (ΦΔΚ 1775/Β/2007), Τ4α/13831/08/12-5-2008 (ΦΔΚ
926/Β/2008) Κνηλέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο}
Παζνινγία : 16 ζέζεηο
{ αξηζκ. 1159/1980 (ΦΔΚ 294/Α/1980) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα θαη
Α3β/12138/82/1983 (ΦΔΚ 263/Β/1983), Τ4α/10044/95/26-8-1996 (ΦΔΚ
817/Β/1996),
Τ4α/76387/07/24-8-2007
(ΦΔΚ
1775/Β/2007),
Τ4α/13831/08/12-5-2008 (ΦΔΚ 926/Β/2008), Κνηλέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο}
Παζνινγηθή Ογθνινγία :5 ζέζεηο
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{ ΑΠΤ4α/12134/01 Π.Π/17-7-2002 (ΦΔΚ 981/Β/2002), Τ4α/76387/07/24-82007 (ΦΔΚ 1775/Β/2007), Τ4α/13831/08/12-5-2008 (ΦΔΚ 926/Β/2008)
Κνηλέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο}
Παηδηαηξηθή : 16 ζέζεηο
{ αξηζκ.1159/1980 (ΦΔΚ 294/Α/1980) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα θαη
Α3β/12138/82/1983 (ΦΔΚ 263/Β/1983) θαη Α3β/νηθ. 8217/16-5-1989 (ΦΔΚ
377/Β/1989), Τ3α/4282/95/29-5-1995 (ΦΔΚ 501/Β/1995) Κνηλέο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο}
Παζνινγηθή Αλαηνκηθή : 7 ζέζεηο
{ Α3β/12138/82/83 (ΦΔΚ 263/Β/83), ΑΠΤ4α/10641 π.π/2-10-2001 (ΦΔΚ
1297/8-10-2001), ΑΠΤ4α/28041/ Γ.Π/27-11-2001 (ΦΔΚ 1593/30-11-2001),
Τ4α/115501/28-52003 (ΦΔΚ 1734/Β/10-6-2003) Κνηλέο Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο}
Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή : ----------Ρεπκαηνινγία : 4 ζέζεηο
{ Α3β/5108/16-5-1988 (ΦΔΚ 304/Β/1988) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε }
Υεηξνπξγηθή : 12 ζέζεηο
{ αξηζκ. 1159/1980 (ΦΔΚ 294/Α/1980) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα θαη
Α3β/12138/82/1983 (ΦΔΚ 263/Β/1983), Τ4α/13831/08/12-5-2008 (ΦΔΚ
926/Β/2008) Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο}
Φπρηαηξηθή : 8 ζέζεηο
{ αξηζκ. 1159/1980 (ΦΔΚ 294/Α/1980) Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα θαη
Α3β/12138/82/1983 (ΦΔΚ 263/Β/1983)
θαη Α3β/4097/1989 (ΦΔΚ
186/Β/1989),
ΑΠΤ4α/15416/2000/24-4-2001
(ΦΔΚ
733/Β/2001),
Τ4α/13831/08/12-5-2008 (ΦΔΚ 926/Β/2008) Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο}
ΧΡΛ : 7 ζέζεηο
{ αξηζκ. 1159/1980 (ΦΔΚ 294/Α/1980)
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα θαη
Α3β/12138/82/1983 (ΦΔΚ 263/Β/1983), Α3α/νηθ. 4159/4-5-1992 (ΦΔΚ
350/Β/1992) Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο}
Ηαηξνδηθαζηηθή : 2 ζέζεηο
{ Τ4α/76387/07/24-8-2007 (ΦΔΚ 1775/Β/2007) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε}

Γηαδηθαζία πιήξωζεο ζέζεωλ εηδηθεπνκέλωλ ηαηξώλ ζην Ννζνθνκείν
καο
Α) Ο ελδηαθεξφκελνο ηαηξφο ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ
Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ιίζηα αλακνλήο ησλ
ππνςήθησλ γηα άζθεζε πξνο ιήςε εηδηθφηεηαο ζην Ννζνθνκείν καο.
ε πεξίπησζε θέλσζεο νξγαληθήο ζέζεο εηδηθεπνκέλνπ ηαηξνχ
αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ην Ννζνθνκείν καο ελεκεξψλεη εγγξάθσο ζρεηηθά
ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ.
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ηε ζπλέρεηα ε Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην
Τπνπξγείν Τγείαο γηα ηελ θέλσζε ηεο ζέζεο γλσζηνπνηψληαο θαη ην φλνκα
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνο άζθεζε γηα ιήςε εηδηθφηεηαο ν νπνίνο είλαη
πξψηνο ζηε ιίζηα αλακνλήο.
Καηφπηλ ην Τπνπξγείν Τγείαο εθδίδεη ηελ απφθαζε ηνπνζέηεζεο ηνπ
Ηαηξνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ ζηελ
αληίζηνηρε θελή νξγαληθή ζέζε πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ή λα ζπλερίζεη ηελ
εηδίθεπζή ηνπ ζην Ννζνθνκείν καο. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζην
Ννζνθνκείν καο θαζψο θαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηαηξφ κε απφδεημε.
Ο ελδηαθεξφκελνο ηαηξφο νθείιεη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 15
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο σο άλσ απφθαζεο
λα παξνπζηαζηεί ζην Ννζνθνκείν γηα αλάιεςε θαζεθφλησλ πξνζθνκίδνληαο
ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά :
1) Απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ηεο απφθαζεο ηεο ηνπνζέηεζεο.
2) Αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ.
3) Γηα πηπρία εκεδαπήο : Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ. Γηα πηπρία απφ θξάηε
κέιε ηεο Δ.Δ. : Φσηναληίγξαθν ηνπ Ξελφγισζζνπ πηπρίνπ θαη ηεο
επηθχξσζήο ηνπ( ζθξαγίδα
Υάγεο) κε θσηναληίγξαθν ηεο επίζεκεο
κεηάθξαζήο ηνπ. Γηα πηπρία πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηξίηεο ρψξεο ( ρψξεο
εθηφο Δ.Δ.) : Φσηναληίγξαθν ηνπ Ξελφγισζζνπ πηπρίνπ κε θσηναληίγξαθν
ηεο απφθαζεο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ ( ΓΗΚΑΣΑ) πεξί ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο.
4) Αληίγξαθν άδεηαο ή βεβαίσζεο άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.
5) Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ θαη πηζηνπνηεηηθφ επδφθηκεο
άζθεζεο γηα ην δηάζηεκα πξνεθπαίδεπζεο ζην Ννζειεπηηθφ ίδξπκα( εθφζνλ
ν ηαηξφο έρεη ππεξεηήζεη ηελ ππεξεζία ππαίζξνπ.
6) Γλσκαηεχζεηο α) Παζνιφγνπ ή Γεληθνχ Ηαηξνχ β) Φπρηάηξνπ, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 7 ηνπ Ν.4210/13.
7) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζε ηαηξηθφ ζχιινγν .
8) Πηζηνπνηεηηθφ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ηελ πξνυπεξεζία ζηελ ίδηα ή
άιιε εηδηθφηεηα ( αλ ππάξρεη πξνυπεξεζία).
9) Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ αζθεί άιιν ειεχζεξν επάγγεικα νχηε θαηέρεη
άιιε ζέζε ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα.
10) Πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ ηχπνπ Α θαη ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο
ηχπνπ Α ( αλαδεηνχληαη απφ ηα Ννζνθνκεία απηεπάγγειηα). Απφ ην
πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο πξέπεη λα πξνθχπηεη ε εθπιήξσζε
ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ (γηα ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε) ή απαιιαγή
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απφ απηέο ή φηη νη ηαηξνί ηεινχλ ζε ηζφρξνλε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο αλαβνιή
ζηξάηεπζεο
11) Όζνη απφ ηνπο ηαηξνχο ηνπνζεηνχληαη γηα ζπλέρηζε ηεο εηδίθεπζήο ηνπο ή
άζθεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηίηινπ άιιεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, ππνρξενχληαη
λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ πξνυπεξεζίαο ηνπο έηζη ,ψζηε
ε
πξνυπεξεζία απηή αληίζηνηρα λα ζπλππνινγηζηεί ζηελ δηάξθεηα ζχκβαζήο
ηνπο θαη λα αθαηξεζεί απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν εηδίθεπζήο ηνπο ή λα
αθαηξεζεί κηζζνινγηθά θαη γηα ίζν ρξφλν απφ ηηο απνδνρέο ηνπο κεληαία.
ηε ζπλέρεηα ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ εηδηθεπφκελνπ ηαηξνχ θαη ηνπ
Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ ε ζρεηηθή ζχκβαζε ζε ηξία αληίγξαθα (1 γηα ην
Τπνπξγείν Τγείαο ,1 γηα ηνλ γηαηξφ θαη 1 γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ κεηξψν) θαη
άξρεηαη ε εθπαίδεπζε ηνπ εηδηθεπφκελνπ ηαηξνχ.
ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη άπξαθην ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κελφο,
απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο απφ ην Ννζνθνκείν καο ηεο απφθαζεο
ηνπνζέηεζεο ηνπ εηδηθεπφκελνπ ηαηξνχ, ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Τπνπξγείν Τγείαο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ
ελεκεξψλεη ην Ννζνθνκείν καο εάλ ζα πξνρσξήζεη ηελ δηαδηθαζία αλάθιεζεο
ηεο απφθαζεο ηνπνζέηεζεο ή φρη.
ε πεξίπησζε έγθξηζεο απφ ην Τπνπξγείν καο ηεο έλαξμεο ηεο
δηαδηθαζίαο αλάθιεζεο ηεο απφθαζεο ηνπνζέηεζεο ην Σκήκα Γηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ αλαξηά ζηνλ θεληξηθφ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ καο ηελ απφθαζε ηνπνζέηεζεο κε πξαθηηθφ αλάξηεζεο πνπ
ππνγξάθεηαη απφ έλαλ αξκφδην ππάιιειν θαη ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο.
Ζ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ χζηεξα απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο απνζηέιιεη ζην Τπνπξγείν Τγείαο έγγξαθν κε ην φλνκα
ηνπ επφκελνπ ζηε ιίζηα αλακνλήο ηαηξνχ ην νπνίν θνηλνπνηεί θαη ζην
Ννζνθνκείν καο θαη γίλεηαη ε ίδηα σο άλσ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία.
Μεηά ην πέξαο ηεο εηδίθεπζεο βάζεη ηεο ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο
ρνξεγείηαη απφ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ βεβαίσζε κε ην
ρξφλν ππεξεζίαο ηνπ ηαηξνχ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί απφ ην αληίζηνηρν
ηαηξηθφ ηκήκα πηζηνπνηεηηθφ εηδηθφηεηαο ππνγεγξακκέλν απφ ην Γηεπζπληή
ηνπ ηκήκαηνο , ηνλ Γηεπζπληή ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Γηεπζπληή ηεο
Γηνηθεηηθήο –Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. Ο πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο
γξακκαηείαο ππνγξάθεη ην γλήζην ππνγξαθήο ησλ πξναλαθεξφκελσλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ν ρξφλνο ιήμεο ηεο εηδίθεπζεο βάζεη ηεο
ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο ,
παξαηείλεηαη αλάινγα ιφγσ ιήςεο
νπνηαζδήπνηε κνξθήο άδεηο απνπζίαο , πιελ ηεο θαλνληθήο άδεηαο θαζψο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ.
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Σν ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ θαηαζέηεη ν ελδηαθεξφκελνο ηαηξφο ζηελ
Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ
απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
Μεηά ην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ βάζεη ηεο ππνγξαθείζεο ζχκβαζεο
ν εηδηθεπφκελνο ηαηξφο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ
Ν.4351/2015 κπνξεί λα δεηήζεη κε αίηεζε ηνπ παξάηαζε παξακνλήο αξρηθά
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 6 κελψλ. Δάλ ζην κεζνδηάζηεκα πξνζέιζεη ζην
Ννζνθνκείν καο ν επφκελνο ηαηξφο ζχκθσλα κε ηελ ιίζηα αλακνλήο ζηελ
αληίζηνηρε εηδηθφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, ν ηαηξφο δηαγξάθεηαη θαη
απνρσξεί απηεπάγγειηα. Δάλ ζην αληίζηνηρν ηαηξηθφ ηκήκα ππάξρεη θελή
νξγαληθή ζέζε εηδηθεπφκελνπ ηαηξνχ ν απνρσξψλ ηαηξφο εθθξάδνληαο ηελ
επηζπκία κπνξεί λα παξακείλεη ζε απηφ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ελ ιφγσ
γηαηξφο κπνξεί λα παξακείλεη ζην ηκήκα εθφζνλ ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ
θελέο νξγαληθέο ζέζεηο κέρξη ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ εηδηθφηεηαο. Μεηά ηελ
απφθηεζε ηνπ ηίηινπ εηδηθφηεηαο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ εμαθνινπζνχλ λα
ππάξρνπλ θαη πάιη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο εηδηθεπνκέλσλ ηαηξψλ ν
ελδηαθεξφκελνο ηαηξφο κπνξεί λα παξακέλεη ζην ηκήκα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
ηεζζάξσλ εμακήλσλ. Δμππαθνχεηαη φηη αλ ζην κεζνδηάζηεκα θαιπθζνχλ
φιεο νη θελέο νξγαληθέο ζέζεηο εηδηθεπνκέλσλ ηαηξψλ ηνπ ηκήκαηνο ν ηαηξφο
απνρσξεί απηεπάγγειηα εθηφο θαη εάλ ππάξρνπλ θελέο νξγαληθέο ζέζεηο
εηδηθεπνκέλσλ ηαηξψλ ζε άιια ηκήκαηα ηνπ αληίζηνηρνπ ηνκέα, κπνξεί λα
παξακείλεη ππνβάιινληαο ζρεηηθφ αίηεκα ( Ν.4351/2015 & 4486/2017).
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ησλ Ν. 4461/2017 &
4486/2017 νη εηδηθεπφκελνη ηαηξνί ησλ νπνίσλ έιεμε ε εηδίθεπζή ηνπο θαη δελ
ππάξρεη θελή νξγαληθή ζέζε εηδηθεπφκελνπ ηαηξνχ ζηνλ Παζνινγηθφ ή
Υεηξνπξγηθφ Σνκέα δχλαληαη κεηά απφ αίηεζή ηνπο ζηελ Γηνίθεζε ηεο 6 εο ΤΠΔ
θαη έγθξηζε ηεο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζήο ηνπο απφ ηνλ Γηνηθεηή απηήο λα
παξαηείλνπλ ηελ ζχκβαζή ηνπο κε ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο θαη κε
ηηο ίδηεο απνδνρέο κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηεζζάξσλ ζπλερψλ εμακήλσλ θαη’
αλψηαην φξην ζε νπνηνδήπνηε άιιν Ννζνθνκείν αξκνδηφηεηαο ηεο 6 εο ΤΠΔ
ζην νπνίν ππάξρεη αληίζηνηρε θελή νξγαληθή ζέζε εηδηθεπφκελνπ ζηνλ
Παζνινγηθφ ή Υεηξνπξγηθφ Σνκέα.
Β) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2194/1994 ελδηαθεξφκελνο ηαηξφο
πνπ επηζπκεί λα ηνπνζεηεζεί ζε Ννζνθνκείν ηνπ ΔΤ γηα άζθεζε εηδηθφηεηαο
επηθαινχκελνο ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ
Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ γηα έληαμή ηνπ ζε εηδηθή ιίζηα αλακνλήο μερσξηζηή απφ
ηελ γεληθή ιίζηα αλακνλήο θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη επαθξηβψο ε ζηελ
ππφ ζηνηρείν Α ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία.
Οη γηαηξνί πνπ επηθαινχληαη ιφγνπο πγείαο ηνπνζεηνχληαη ζην
Ννζνθνκείν γηα άζθεζε εηδηθφηεηαο εθηφο ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιεπφκελσλ
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νξγαληθψλ ζέζεσλ κε κφλν πεξηνξηζκφ ηελ ηνπνζέηεζε ελφο κφλν ηαηξνχ γηα
θάζε ηαηξηθφ ηκήκα.
Μεηά ην πέξαο ηεο εηδίθεπζεο βάζεη ηεο ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο
ρνξεγείηαη απφ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ βεβαίσζε κε ην
ρξφλν ππεξεζίαο ηνπ ηαηξνχ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί απφ ην αληίζηνηρν
ηαηξηθφ ηκήκα πηζηνπνηεηηθφ εηδηθφηεηαο ππνγεγξακκέλν απφ ην Γηεπζπληή
ηνπ ηκήκαηνο , ηνλ Γηεπζπληή ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Γηεπζπληή ηεο
Γηνηθεηηθήο –Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. Ο πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο
γξακκαηείαο ππνγξάθεη ην γλήζην ππνγξαθήο ησλ πξναλαθεξφκελσλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ν ρξφλνο ιήμεο ηεο εηδίθεπζεο βάζεη ηεο
ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο ,
παξαηείλεηαη αλάινγα ιφγσ ιήςεο
νπνηαζδήπνηε κνξθήο άδεηο απνπζίαο , πιελ ηεο θαλνληθήο άδεηαο θαζψο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ.
Σν ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ θαηαζέηεη ν ελδηαθεξφκελνο ηαηξφο ζηελ
Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ
απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
Αλαθνξηθά κε ηηο παξαηάζεηο παξακνλήο κεηά ηε ιήμε ηεο εηδίθεπζεο ελ
πξνθεηκέλσ ηζρχνπλ ηα ζην ππφ ζηνηρείν Α ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
αληίζηνηρα πεξηγξαθφκελα.

Γ) Οη ζηξαηησηηθνί ηαηξνί
πνπ επηζπκνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε
Ννζνθνκείν ΔΤ γηα άζθεζε εηδηθφηεηαο ππνβάιινπλ αίηεκα ζην Τπνπξγείν
Τγείαο, ην νπνίν εθδίδεη θαη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπνζέηεζεο, πνπ
θνηλνπνηεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαη ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ.
ηε ζπλέρεηα ν ηαηξφο πξνζέξρεηαη ζην Ννζνθνκείν θαη θαηαζέηεη φια
ηα ζην ππφ ζηνηρείν Α ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ πεξηγξαθφκελα
δηθαηνινγεηηθά θαη θαηφπηλ ππνγξάθεηαη πξσηφθνιιν παξνπζίαζεο θαη
έλαξμεο εηδίθεπζεο απφ ηνλ ηαηξφ θαη ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ηξία
αληίηππα , έλα γηα ηνλ ηαηξφ , έλα γηα ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη έλα γηα ην
πξνζσπηθφ κεηξψν ηνπ ηαηξνχ.
Οη ζηξαηησηηθνί ηαηξνί ηνπνζεηνχληαη ζην Ννζνθνκείν γηα άζθεζε
εηδηθφηεηαο εθηφο ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιεπφκελσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ.
Μεηά ην πέξαο ηεο εηδίθεπζεο βάζεη ηεο ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο
ρνξεγείηαη απφ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ βεβαίσζε κε ην
ρξφλν ππεξεζίαο ηνπ ηαηξνχ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί απφ ην αληίζηνηρν
ηαηξηθφ ηκήκα πηζηνπνηεηηθφ εηδηθφηεηαο ππνγεγξακκέλν απφ ην Γηεπζπληή
ηνπ ηκήκαηνο , ηνλ Γηεπζπληή ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Γηεπζπληή ηεο
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Γηνηθεηηθήο –Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. Ο πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο
γξακκαηείαο ππνγξάθεη ην γλήζην ππνγξαθήο ησλ πξναλαθεξφκελσλ.
Σν ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ θαηαζέηεη ν ελδηαθεξφκελνο ηαηξφο ζηελ
Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ
απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ιήμεο ηεο εηδίθεπζεο βάζεη ηεο
ππνγεγξακκέλεο ζχκβαζεο ,
παξαηείλεηαη ηζφρξνλα ιφγσ ιήςεο
νπνηαζδήπνηε κνξθήο άδεηο απνπζίαο , πιελ ηεο θαλνληθήο άδεηαο θαζψο θαη
ησλ εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ.
Οη ζηξαηησηηθφ ηαηξνί ακείβνληαη απφ ηελ ππεξεζία ηνπο, απφ δε ην
Ννζνθνκείν απνδεκηψλνληαη κφλν γηα ηελ εθεκεξηαθή ηνπο απαζρφιεζε.

Γ) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
Ν.3204/2003 φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 35 ηνπ Ν.3252/2004 νη κφληκνη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζε
Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζε άιινπο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο,
θαζψο θαη κφληκνη πγεηνλνκηθνί ππάιιεινη ηνπ ΗΚΑ, νη νπνίνη έρνπλ πηπρίν
ηαηξηθήο, κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη γηα απφθηεζε εηδηθφηεηαο κε απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Κε..Τ., σο ππεξάξηζκνη άκηζζνη.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία ηνπο
εθπαηδεπηηθή άδεηα κε απνδνρέο, ηζφρξνλε κε ηε δηάξθεηα ηεο εηδίθεπζήο ηνπο
κεηά ην ηέινο ηεο νπνίαο έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.
3528/2007.
Ο ελδηαθεξφκελνο ππάιιεινο ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζην ηκήκα
Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαηαζέηνληαο αληίγξαθν πηπρίνπ
Ηαηξηθήο ρνιήο.
ηε ζπλέρεηα χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο
εθδίδεηαη απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία
εγθξίλεηαη ε ρνξήγεζε εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ζηνλ ππάιιειν, ηζφρξνλεο κε
ηελ εηδίθεπζε ζηελ αληίζηνηρε ηαηξηθή εηδηθφηεηα θαη’
άξζξν 58 ηνπ
Ν.3528/2007.
Καηφπηλ εθδίδεηαη απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία
ρνξεγείηαη ε εθπαηδεπηηθή σο άλσ άδεηα.
Οη
πξναλαθεξφκελεο απνθάζεηο απνζηέιινληαη ζην Τπνπξγείν
Τγείαο ην νπνίν εθδίδεη απφθαζε έγθξηζεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
ππαιιήινπ ζην Ννζνθνκείν γηα απφθηεζε εηδηθφηεηαο σο ππεξάξηζκε
εηδηθεπφκελε.
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Δληφο πξνζεζκίαο 15 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο θνηλνπνηήζεσο
ηεο πξναλαθεξφκελεο απφθαζεο ζην Ννζνθνκείν θαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν
ππάιιειν, απηφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ζην αξκφδην ηκήκα Γηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γηα ηελ ππνγξαθή πξσηνθφιινπ παξνπζίαζεο θαη
έλαξμεο ηεο εηδίθεπζήο ηνπ ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ίδην θαη απφ ηνλ Γηνηθεηή
ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Ο ηαηξφο πνπ ηνπνζεηείηαη ππνρξενχηαη λα ηεξεί ην σξάξην εξγαζίαο
πνπ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο εηδηθεπφκελνπο ηαηξνχο θαη λα ζπκκεηέρεη ζην
πξφγξακκα εθεκεξίαο κε επζχλε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ,
ζπκκεηνρή γηα ηελ νπνία ζα ηνπ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο
εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην κηζζνιφγην ηεο νξγαληθήο ηνπ ζρέζεο.
Ο ηαηξφο ηνπνζεηείηαη γηα ρξφλν ίζν πξνο ηνλ απαηηνχκελν ζε θάζε
πεξίπησζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηαο γηα ηελ νπνία ηνπνζεηείηαη ή γηα
φζν ρξφλν παξέρεη άζθεζε ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη πνηέ
πεξηζζφηεξν απφ ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηαο.
Μεηά ην πέξαο ηεο εηδίθεπζεο βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ παξνπζίαζεο
θαη έλαξμεο, ρνξεγείηαη απφ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
βεβαίσζε κε ην ρξφλν ππεξεζίαο ηνπ ηαηξνχ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί απφ ην
αληίζηνηρν ηαηξηθφ ηκήκα πηζηνπνηεηηθφ εηδηθφηεηαο ππνγεγξακκέλν απφ ην
Γηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο , ηνλ Γηεπζπληή ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνλ
Γηεπζπληή ηεο Γηνηθεηηθήο –Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. Ο πξντζηάκελνο ηνπ
ηκήκαηνο
γξακκαηείαο
ππνγξάθεη
ην
γλήζην
ππνγξαθήο
ησλ
πξναλαθεξφκελσλ.
Σν ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ θαηαζέηεη ν ελδηαθεξφκελνο ηαηξφο ζηελ
Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ
απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη
ν ρξφλνο ιήμεο ηεο εηδίθεπζεο βάζεη ηνπ
πξσηνθφιινπ παξνπζίαζεο θαη έλαξμεο ηεο, παξαηείλεηαη ηζφρξνλα ιφγσ
ιήςεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο άδεηο απνπζίαο , πιελ ηεο θαλνληθήο άδεηαο
θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ.
Μεηά ην ηέινο ηεο εηδίθεπζήο ηνπ ν ηαηξφο επαλέξρεηαη ζηελ νξγαληθή
ηνπ ζέζε έρνληαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3528/2007 φπσο
απηέο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαη ζηελ παξάγξαθν 13Β ηνπ παξφληνο.

Δ) ε Αιινδαπνχο Ηαηξνχο, κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο
θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ρνξεγείηαη ππνηξνθία θαη ε ελ ιφγσ ηαηξνί
ηνπνζεηνχληαη σο ππφηξνθνη ππεξάξηζκνη βνεζνί ζε Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα
γηα έλαξμε, ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ηεο εηδίθεπζήο ηνπο γηα ηελ απφθηεζε
ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο.
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Ζ ελ ιφγσ απφθαζε απνζηέιιεηαη ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ θαζψο θαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηαηξνχο νη νπνίνη ππνρξενχληαη
κέζα ζε 60 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζε
απηνχο λα παξνπζηαζηνχλ ζην Ννζνθνκείν πνπ ηνπνζεηνχληαη γηα αλάιεςε
ππεξεζίαο θαηαζέηνληαο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία
αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 15Α ηνπ παξφληνο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ελ ιφγσ γηαηξνί ηνπνζεηνχληαη σο ππφηξνθνη κε
ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ θαηέρνπλ έκκηζζε ζρέζε ζηελ Διιάδα νχηε έρνπλ
πάξεη άιιε εηδηθφηεηα, νχηε έρνπλ ζπκπιεξψζεη ρξφλν άζθεζεο γηα ηελ
απφθηεζε ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο.
Σελ εκέξα πνπ ν ηαηξφο ζα παξνπζηαζηεί ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γηα αλάιεςε ππεξεζίαο ππνγξάθεηαη πξσηφθνιιν
παξνπζίαζεο θαη έλαξμεο ηεο εηδίθεπζήο κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηνπ
Ννζνθνκείνπ ζε 3 αληίγξαθα ,έλα γηα ηνλ ηαηξφ , έλα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ
κεηξψν θαη έλα γηα ην Τπνπξγείν Τγείαο.
Οη ελ ιφγσ ηαηξνί έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ην σξάξην
εξγαζίαο πνπ ηζρχεη θαη γηα ηνπο άιινπο εηδηθεπφκελνπο ηαηξνχο θαη λα
ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα εθεκεξίαο κε επζχλε ησλ νξγάλσλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
ηνπο αιινδαπνχο ππφηξνθνπο θαηαβάιιεηαη ππνηξνθία ην δε
Ννζνθνκείν ηνπο ρνξεγεί κφλν απνδεκίσζε γηα ηελ εθεκεξηαθή ηνπο
απαζρφιεζε.
Μεηά ην πέξαο ηεο εηδίθεπζεο βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ παξνπζίαζεο
θαη έλαξμεο, ρνξεγείηαη απφ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
βεβαίσζε κε ην ρξφλν ππεξεζίαο ηνπ ηαηξνχ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί απφ ην
αληίζηνηρν ηαηξηθφ ηκήκα πηζηνπνηεηηθφ εηδηθφηεηαο ππνγεγξακκέλν απφ ην
Γηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο , ηνλ Γηεπζπληή ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνλ
Γηεπζπληή ηεο Γηνηθεηηθήο –Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. Ο πξντζηάκελνο ηνπ
ηκήκαηνο
γξακκαηείαο
ππνγξάθεη
ην
γλήζην
ππνγξαθήο
ησλ
πξναλαθεξφκελσλ.
Σν ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ θαηαζέηεη ν ελδηαθεξφκελνο ηαηξφο ζηελ
Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ
απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη
ν ρξφλνο ιήμεο ηεο εηδίθεπζεο βάζεη ηνπ
πξσηνθφιινπ παξνπζίαζεο θαη έλαξμεο ηεο, παξαηείλεηαη ηζφρξνλα ιφγσ
ιήςεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο άδεηο απνπζίαο , πιελ ηεο θαλνληθήο άδεηαο
θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ.
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Μεηά απφ ηελ απνρψξεζε απφ ην Ννζνθνκείν ηνπ ππεξεηνχληνο
ππεξάξηζκνπ αιινδαπνχ ππφηξνθνπ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ ελεκεξψλεη ζρεηηθά εγγξάθσο ην Τπνπξγείν Τγείαο.

Σ) Ηαηξφο πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζε Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα γηα ηελ
απφθηεζε εηδηθφηεηαο ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ιεηηνπξγεί ηκήκα
πνπ απαηηείηαη ε άζθεζε ηνπ ηαηξνχ γηα ηελ απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηαο, απηφο
κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζην αληίζηνηρν ηκήκα άιινπ Ννζνθνκείνπ.
Πξνο ηνχην εθδίδεηαη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ε νπνία
θνηλνπνηείηαη ζην Ννζνθνκείν ππνδνρήο κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ
Ννζνθνκείνπ ζην νπνίν ηνπνζεηήζεθε αξρηθά ν ηαηξφο κε επηζπλαπηφκελε
ηελ απαηηνχκελε ζπλνδεπηηθή αιιεινγξαθία.
Μεηά ην πέξαο ηεο εηδίθεπζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ
Ννζνθνκείνπ, ρνξεγείηαη απφ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
βεβαίσζε κε ην ρξφλν ππεξεζίαο ηνπ ηαηξνχ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί απφ ην
αληίζηνηρν ηαηξηθφ ηκήκα πηζηνπνηεηηθφ εηδηθφηεηαο ππνγεγξακκέλν απφ ην
Γηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο , ηνλ Γηεπζπληή ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνλ
Γηεπζπληή ηεο Γηνηθεηηθήο –Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. Ο πξντζηάκελνο ηνπ
ηκήκαηνο
γξακκαηείαο
ππνγξάθεη
ην
γλήζην
ππνγξαθήο
ησλ
πξναλαθεξφκελσλ.

Ε) Δηδηθεπκέλνο ηαηξφο πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη δεχηεξε εηδηθφηεηα
ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε ζην Τπνπξγείν Τγείαο ην νπνίν εθδίδεη απφθαζε
ηνπνζέηεζεο γηα έλαξμε ηεο εηδίθεπζεο ζηελ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα σο
ππεξάξηζκνο εηδηθεπφκελνο ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζην Ννζνθνκείν θαη ζηνλ
ελδηαθεξφκελν ηαηξφ.
Ο ηαηξφο ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 15 εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο
απφθαζεο ζε απηφλ ππνρξενχηαη λα παξνπζηαζηεί ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα αλάιεςε ππεξεζίαο.
Σελ εκέξα πνπ ν ηαηξφο ζα παξνπζηαζηεί ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γηα αλάιεςε ππεξεζίαο ππνγξάθεηαη πξσηφθνιιν
παξνπζίαζεο θαη έλαξμεο ηεο εηδίθεπζήο κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηνπ
Ννζνθνκείνπ ζε 3 αληίγξαθα ,έλα γηα ηνλ ηαηξφ , έλα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ
κεηξψν θαη έλα γηα ην Τπνπξγείν Τγείαο.
Σν Ννζνθνκείν ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο ηνπ
γηαηξνχ λα δεηήζεη απφ απηφλ ζρεηηθή βεβαίσζε πεξί κε δηαηήξεζεο
ηδησηηθνχ ηαηξείνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Α95/38800/98 Τπνπξγηθήο
απφθαζεο.
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Ο ελ ιφγσ ηαηξφο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ην σξάξην εξγαζίαο
πνπ ηζρχεη θαη γηα ηνπο άιινπο εηδηθεπφκελνπο ηαηξνχο θαη λα ζπκκεηέρεη ζην
πξφγξακκα εθεκεξίαο κε επζχλε ησλ νξγάλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Ο ηαηξφο ηνπνζεηείηαη γηα ρξφλν ίζν πξνο ηνλ απαηηνχκελν ζε θάζε
πεξίπησζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηαο γηα ηελ νπνία ηνπνζεηείηαη ή γηα
φζν ρξφλν παξέρεη άζθεζε ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη πνηέ
πεξηζζφηεξν απφ ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηαο.
Μεηά ην πέξαο ηεο εηδίθεπζεο βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ παξνπζίαζεο
θαη έλαξμεο, ρνξεγείηαη απφ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
βεβαίσζε κε ην ρξφλν ππεξεζίαο ηνπ ηαηξνχ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί απφ ην
αληίζηνηρν ηαηξηθφ ηκήκα πηζηνπνηεηηθφ εηδηθφηεηαο ππνγεγξακκέλν απφ ην
Γηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο , ηνλ Γηεπζπληή ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνλ
Γηεπζπληή ηεο Γηνηθεηηθήο –Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. Ο πξντζηάκελνο ηνπ
ηκήκαηνο
γξακκαηείαο
ππνγξάθεη
ην
γλήζην
ππνγξαθήο
ησλ
πξναλαθεξφκελσλ.
Σν ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ θαηαζέηεη ν ελδηαθεξφκελνο ηαηξφο ζηελ
Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ
απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.

Ωξάξην πξνζθνξάο ππεξεζίαο εηδηθεπνκέλωλ ηαηξώλ
Σν ηαθηηθφ σξάξην ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξψλ είλαη 7σξν, ζπλερέο,
πξσηλφ θαη πελζήκεξν απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, απφ 08:00 έσο 15:00.
Δπίζεο νη ελ ιφγσ ηαηξνί ζην πιαίζην ηεο εηδίθεπζεο ηνπο ππνρξενχληαη ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε ελεξγψλ εθεκεξηψλ (15:00 έσο 08:00) γηα ηηο νπνίεο
ιακβάλνπλ κεληαίσο απνδεκίσζε πνπ δελ ππεξβαίλεη
ηηο 7 ελεξγείο
εθεκεξίεο θάζε κήλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 99 ηνπ
Ν.4182/2013 θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4498/2017.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 2/75264/0022/30-11-2010 ( ΦΔΚ
1883/Β/02-12-2010) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, νη εηδηθεπφκελνη ηαηξνί
γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ
πξφζζεηεο εθεκεξίεο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 6 εο ΤΠΔ κεηά απφ
εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ
πκβνπιίνπ. Οη πξφζζεηεο εθεκεξίεο πξέπεη λα θαιχπηνπλ πξαγκαηηθά θελά
ηνπ πξνγξάκκαηνο εθεκεξηψλ θαη λα αθνξνχλ ηηο εηδηθφηεηεο γηα ηηο νπνίεο
ππάξρεη επηηαθηηθή αλάγθε κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε αλά εκέξα εθεκεξίαο
,εηδηθφηεηα θαη αξηζκφ ηαηξψλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πιήξεο εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ
3 ηνπ Ν.4498 «Χξάξην θαη δηάξθεηα εξγαζίαο ( άξζξα 6,7,16 θαη 22
παξάγξαθνο 1 ηεο Κνηλνηηθήο νδεγίαο 2003/88/ΔΚ)» θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ
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αθνξνχλ ηελ ζαξαληανρηάσξε εβδνκαδηαία δηάξθεηα εξγαζίαο ησλ ηαηξψλ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ πάξνδν ηνπιάρηζηνλ ηξηεηίαο απφ ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ (16-11-20017) θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ
απαηηνχκελσλ πξνζιήςεσλ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ησλ Ννζνθνκείσλ.

Μηζζνδνζία εηδηθεπνκέλωλ ηαηξώλ
Ζ κηζζνδνζία ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηαηξψλ πνπ δηθαηνχληαη κηζζφ βάζεη
ησλ φζσλ αλσηέξσ εμεηέζεζαλ ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 136,
137, 138 θαη 139 ηνπ Κεθαιαίνπ Δ΄ ηνπ Ν.4472/2017 .
Ζ απνδεκίσζε γηα ηελ εθεκεξηαθή απαζρφιεζε ησλ εηδηθεπνκέλσλ
ηαηξψλ ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ Κεθαιαίνπ Δ΄ ηνπ
Ν.4472/2017 .
Ζ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ησλ πξφζζεησλ εθεκεξηψλ γίλεηαη κε
έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο απφ ην Ννζνθνκείν, κεηά απφ
ζρεηηθή βεβαίσζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο απφ ηνλ Γηνηθεηή ε νπνία
εθδίδεηαη κέζα ζην πξψην δεθαήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα θαη ζπλνδεχεη ην σο
άλσ έληαικα. Ζ απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη απφ δηαζέζηκα θνλδχιηα ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη απφ δηαζέζηκνπο πφξνπο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ θαη
δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζνζηφ 9% ηεο ζπλνιηθήο κεληαίαο απνδεκίσζεο
ησλ ηαθηηθψλ εθεκεξηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
ηνπο αιινδαπνχο ηαηξνχο πνπ ηνπνζεηνχληαη γηα εηδίθεπζε σο
ππφηξνθνη ππεξάξηζκνη θαηαβάιιεηαη ππνηξνθία 440,21 € γηα θάζε κήλα
εηδίθεπζεο ζχκθσλα κε ηελ αξίζκ. 2045912/4838/0022/29-07-1978 Κνηλήο
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ.
2/69048/0022/20-01-2004 (ΦΔΚ 105/Β/26-01-2004) φκνηα. Με ην αληίζηνηρν
πνζφ επηρνξεγείηαη ην Ννζνθνκείν απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο.

Σέινο, ν εηδηθεπφκελνο ηαηξφο ππνρξενχηαη φηαλ βξίζθεηαη ζηνπο
ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα θέξεη ζε εκθαλέο ζεκείν εηδηθή εηηθέηα
(θαξηειάθη) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν θαζψο θαη ε
ηδηφηεηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνκήζεηα ηεο εηδηθήο εηηθέηαο ζα γίλεηαη κε
επζχλε ηνπ εηδηθεπφκελνπ ζε ζπλελλφεζε κε ην ην Σκήκα Γξακκαηείαο ηεο
Τπνδηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ ηεο Γηνηθεηηθήο –Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ
Ννζνθνκείνπ καο.
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19. Δμεηδίθεπζε ηαηξώλ ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο
(ΜΔΘ) θαη ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλώλ (ΜΔΝΝ)

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν. 2071/92 θαζηεξψζεθε ε
εμεηδίθεπζε ζηελ εληαηηθή λνζειεία πνπ παξέρεηαη κεηά ζπλερή ππεξεζία θαη
εθπαίδεπζε δχν (2) εηψλ ζε ιεηηνπξγνχζεο πνιπδχλακεο Μνλάδεο Δληαηηθήο
ή Μνλάδεο Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ, εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ,ζε
εηδηθφηεηεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο κπνξνχλ λα
θαηαιακβάλνπλ νξγαληθή ζέζε ζε ΜΔΘ ή παηδηάηξσλ ΜΔΝ Νενγλψλ.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία εμεηδηθεπφκελνο ηαηξφο δηαθφπηεη ηελ
εμεηδίθεπζή ηνπ γηα λα θαηαιάβεη ζέζε Δπηκειεηνχ Β΄ ζε ΜΔΘ ή ΜΔΝ
Νενγλψλ, ν απαηηνχκελνο ρξφλνο δχν (2) εηψλ γηα ηελ ρνξήγεζε θαηφπηλ
εμεηάζεσλ πηζηνπνηεηηθνχ εμεηδίθεπζεο ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ
ρξφλνπ εμεηδίθεπζεο θαη ηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο ζε ΜΔΘ ή ΜΔΝ Νενγλψλ σο
Δπηκειεηή Β΄. Ο ρξφλνο εμεηδίθεπζεο ζεσξείηαη σο ζπλερήο θαη ζηελ
πεξίπησζε δηαθνπήο ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ρξνληθφ δηάζηεκα 12 κελψλ ή
νθείιεηαη ζε ιφγνπο κεηξφηεηαο (Άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Ν. 3204/2003).
Γηα ηνπο εμεηδηθεπφκελνπο ηαηξνχο ηζρχνπλ θαη’ αλαινγία νη δηαηάμεηο
πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ηνπο εηδηθεπφκελνπο ηαηξνχο, πιελ ησλ δηαηάμεσλ
πνπ αθνξνχλ ζηελ παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ εηδίθεπζεο. Οη ηαηξνί απηνί
ιακβάλνπλ απνδνρέο ίζεο κε ηηο απνδνρέο ησλ εηδηθεπφκελσλ ηαηξψλ,
ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζνχλ θαζεκεξηλά ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο
ζηε ΜΔΘ ή ζηελ ΜΔΝΝ θαη λα κεηέρνπλ ζην πξφγξακκα εθεκεξίαο ηεο
κνλάδαο, ε δε ζπλερήο ππεξεζία θαη εθπαίδεπζή ηνπο δχλαηαη λα παξαηαζεί
θαη πέξα ησλ δχν (2) εηψλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ έμη (6)
κελψλ ( άξζξν 34 ηνπ Ν. 4486/2017).

Καηάξηηζε θαη ηήξεζε θαηαιόγνπ θαη δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο
εηδηθεπκέλωλ ηαηξώλ γηα εμεηδίθεπζε ζηηο πνιπδύλακεο Μνλάδεο
Δληαηηθήο Θεξαπείαο.

Με ηελ αξηζκ. Α2α/Γ.Π. νηθ.74438/05-10-2017 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
θαη Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Τγείαο θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο
εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ πξνο εμεηδίθεπζε ζηηο πνιπδχλακεο κνλάδεο ΜΔΘ
(Δλειίθσλ ή παίδσλ) θαη ΜΔΝΝ.
Γηα θάζε αλαγλσξηζκέλε πξνο εμεηδίθεπζε κνλάδα θαηαξηίδεηαη θαη
ηεξείηαη ειεθηξνληθφο θαηάινγνο εηδηθεπκέλσλ γηαηξψλ ππνςεθίσλ πξνο
εμεηδίθεπζε, ζηελ νηθεία Τ.Πε. ν νπνίνο βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ζηνλ ηζηφηνπφ
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ηεο. Ο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ηαηξνχ, ηελ εηδηθφηεηα
ηνπ, ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο ηνπ.

Γηθαίσκα εγγξαθήο ζηνπο θαηαιφγνπο κνλάδσλ πξνο εμεηδίθεπζε
έρνπλ νη ηαηξνί νη νπνίνη είλαη:
α. Διιελίδεο/Έιιελεο ππήθννη ή ππήθννη θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ή ζχδπγνη Διιήλσλ ππεθφσλ ή ππεθφσλ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή
ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ κε δειηίν παξακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο ή
θάηνρνη κπιε θάξηαο ηεο Δ.Δ. ή θάηνρνη δειηίνπ παξακνλήο δεχηεξεο γεληάο ή
θάηνρνη δειηίνπ άδεηαο παξακνλήο νκνγελνχο
β. Κάηνρνη ηίηινπ ησλ εηδηθνηήησλ:
-

Παζνινγίαο, Καξδηνινγίαο, Πλεπκνλνινγίαο – Φπκαηηνινγίαο,
Υεηξνπξγηθήο, Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Νεθξνινγίαο γηα ηηο ζέζεηο ησλ
Μ.Δ.Θ,

-

Παηδηαηξηθήο θαη Υεηξνπξγηθήο Παίδσλ γηα ηηο ζέζεηο ησλ Μ.Δ.Θ.
Παίδσλ θαζψο θαη Καξδηνινγίαο, Πλεπκνλνινγίαο – Φπκαηηνινγίαο
θαη Αλαηζζεζηνινγίαο εθφζνλ νη ππνςήθηνη έρνπλ εξγαζηεί κεηά ηε
ιήςε ηεο εηδηθφηεηαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 18 κελψλ ζε Παηδηαηξηθφ
Ννζνθνκείν θαη

-

Παηδηαηξηθήο γηα ηηο ζέζεηο Μ.Δ.Ν.Ν.

Οη ηαηξνί έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο εγγξαθήο ζηνπο
θαηαιφγνπο κίαο κφλν Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο.
ηελ αίηεζή ηνπο, ε νπνία ππέρεη θαη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο, νη
ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε
πεξηζζφηεξεο απφ κία Μ.Δ.Θ (Δλειίθσλ ή Παίδσλ) ή Μ.Δ.Ν.Ν, ηεο ίδηαο
Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο.
Οη ηαηξνί θαηαρσξνχληαη ζε φινπο ηνπο θαηαιφγνπο ησλ κνλάδσλ πνπ
έρνπλ επηιέμεη κε ηελ αίηεζή ηνπο θαη ε κεηαμχ ηνπο πξνηεξαηφηεηα αλά
κνλάδα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ρξφλν θαηάζεζεο θαη ηνλ απφιπην αξηζκφ
πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζήο ηνπο.
Ζ αξκφδηα ππεξεζία ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο ειέγρεη ηα
ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά θαη θαηαρσξεί ηελ αίηεζε ζηνπο αληίζηνηρνπο
θαηαιφγνπο ησλ κνλάδσλ πξνο εμεηδίθεπζε.
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Γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηνλ θαηάινγν, νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ
ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεζε/Τπεχζπλε δήισζε ζε εηδηθφ έληππν ην νπνίν βξίζθεηαη
αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (www.moh.gov.gr)
θαη ησλ Τ.Πε., ή ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία
ππνβάιινληαη ηα δηθαηνινγεηηθά. Ζ αίηεζε / ππεχζπλε δήισζε
ζπκπιεξψλεηαη κε αθξίβεηα θαη ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη.
Αηηήζεηο ζε δηαθνξεηηθφ απφ ην παξαπάλσ έληππν ή αηηήζεηο ζηηο
νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, δελ
γίλνληαη δεθηέο.
2. Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ. ε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ
θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη θαη
θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζεο. ε πεξίπησζε πηπρίσλ απφ
ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απαηηείηαη θσηναληίγξαθν ηνπ
μελφγισζζνπ πηπρίνπ, θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζεο θαη
θσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηζνηηκίαο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ.
3. Φσηναληίγξαθν απφθαζεο άδεηαο ή βεβαίσζεο άζθεζεο ηαηξηθνχ
επαγγέικαηνο.
4. Φσηναληίγξαθν απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο.
5. Φσηναληίγξαθν
επηθξάηεηαο.

βεβαίσζεο

εγγξαθήο

ζε

Ηαηξηθφ

χιινγν

ηεο

6. Φσηναληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη
φηη ν/ε θάηνρνο είλαη Έιιελαο ππήθννο ή ππήθννο ρψξαο θξάηνπο
κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη ζχδπγνη Διιήλσλ ππεθφσλ ή
ππεθφσλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα
ππνβάιινπλ θσηναληίγξαθν δειηίνπ κφληκεο δηακνλήο κέινπο
νηθνγέλεηαο πνιίηε ηεο Έλσζεο. Οη ππήθννη ρσξψλ εθηφο Δπξσπατθήο
Έλσζεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ: - θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ
παξακνλήο επί καθξφλ δηακέλνληνο ή θσηναληίγξαθν κπιε θάξηαο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή θσηναληίγξαθν δειηίνπ άδεηαο παξακνλήο
νκνγελνχο ή -θσηναληίγξαθν δειηίνπ παξακνλήο δεχηεξεο γεληάο.
7. Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή βεβαίσζε λφκηκεο
απαιιαγήο, νη νπνίεο εθδίδνληαη απφ ην Σκήκα Ηαηξψλ ππφρξεσλ θαη
επί ζεηεία ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ
Ν.Π. ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
8. Οη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ρσξψλ εθηφο
Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ πηζηνπνηεηηθφ
ειιελνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ή απφ ην
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Γηδαζθαιείν
Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ
Δζληθνχ θαη
Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ή απφ ην ζρνιείν Νέαο
Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
Γεθηέο γίλνληαη επίζεο βεβαηψζεηο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, νη
νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί κεηά απφ εμεηάζεηο ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο
επηηξνπήο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔ..Τ.). Γηα ηνπο
ηαηξνχο πνπ είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ
Διιάδα, ή απφθνηηνη Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ, ή δηαζέηνπλ απφθαζε
ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο ηνπ πηπρίνπ ηνπο απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ
(ΓΗΚΑΣΑ) κεηά απφ εμεηάζεηο, ή έρνπλ απνθηήζεη ηίηιν εηδηθφηεηαο
ζηελ Διιάδα, δελ απαηηείηαη βεβαίσζε γλψζεο ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο.
9. Ηαηξνί
ησλ
εηδηθνηήησλ
Καξδηνινγίαο,
Πλεπκνλνινγίαο
–
Φπκαηηνινγίαο θαη Αλαηζζεζηνινγίαο πνπ επηζπκνχλ λα δηνξηζηνχλ ζε
ζέζεηο Μ.Δ.Θ. Παίδσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ βεβαηψζεηο ή
πηζηνπνηεηηθά απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη έρνπλ εξγαζηεί κεηά ηε
ιήςε ηεο εηδηθφηεηαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 18 κελψλ ζε Παηδηαηξηθφ
Ννζνθνκείν.
Όια ηα μελφγισζζα πηπρία θαη πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη απαξαηηήησο
λα έρνπλ κεηαθξαζηεί επίζεκα ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ηηο αξκφδηεο πξνο
ηνχην αξρέο ηεο εκεδαπήο. ηα απιά θσηναληίγξαθα ησλ μελφγισζζσλ
πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ε ζθξαγίδα ηεο Υάγεο
(APOSTILLE) πνπ έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθφ. ε θάζε
πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ππ’ αξηζκ.
ΓΗΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014
(ΑΓΑ:
ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ)
θαη
ΓΗΑΓΠ/Φ
Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΓΑ: ΒΜ3ΛΥ-ΤΝ9) εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ.
Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά
απνδεθηά
επθξηλή
θσηναληίγξαθα
μελφγισζζσλ
πηπρίσλ
θαη
πηζηνπνηεηηθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί
πξσηίζησο απφ δηθεγφξν.
Οη αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηελ αληίζηνηρε
Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ πιεξεμνπζίνπ πνπ
έρεη εηδηθά εμνπζηνδνηεζεί γη’ απηφ κε εμνπζηνδφηεζε, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην
ηεο ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνχληνο/ηεο εμνπζηνδνηνχζαο ζχκθσλα κε ην
λφκν, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο.
Αηηήζεηο κε ειιηπή ζηνηρεία πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ φια ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, δελ θαηαρσξνχληαη ζηνλ θαηάινγν θαη
επηζηξέθνληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο.
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Όζνη γηαηξνί θαηαιακβάλνπλ ζέζε ζην ζηελφ ή ζηνλ επξχηεξν δεκφζην
ηνκέα, ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε δηαγξαθήο απφ ηνπο θαηαιφγνπο
ησλ πξνο εμεηδίθεπζε ηαηξψλ. Οη ηαηξνί δηαγξάθνληαη απηφκαηα απφ φινπο
ηνπο θαηαιφγνπο ησλ κνλάδσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ακέζσο κεηά ηελ
έθδνζε απφθαζεο ηνπνζέηεζεο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο κνλάδεο ηεο
επηινγήο ηνπο.
χκθσλα κε ηελ αξίζκ. Τ7/4982/29-6-1994 (ΦΔΚ 596/Β/2-8-1994)απφθαζε
ηνπ Τθνππνπξγνχ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ηελ
αξηζκ. Τ7Γ/Γ.Π.19262/7-12-2001 φκνηα ηνπ Τθππνπξγνχ Τγείαο θαη
Πξφλνηαο, αλαγλσξίζηεθαλ νη Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο θαη ε Μνλάδα
Δληαξηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο, θαηάιιειεο γηα ηελ
εμεηδίθεπζε ησλ γηαηξψλ ζηελ Δληαηηθή Θεξαπείαο θαη ζηελ Δληαηηθή
Ννζειεία Νενγλψλ, αληίζηνηρα.

Οη νξγαληθέο ζέζεηο ησλ εμεηδηθεπφκελσλ ηαηξψλ ζην Ννζνθνκείνπ καο
ζήκεξα έρνπλ σο εμήο :
ΜΔΘ : 5 ζέζεηο
{ Τ4α/2324/17-7-1995 (ΦΔΚ 672/Β/1995) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε }.
ΜΔΝΝ : 4 ζέζεηο
{ Τ4α/νηθ.492/8-1-1996 (ΦΔΚ 24/Β/1996) θαη Τ7Γ/Γ.Π 19262/7-12-2001 (ΦΔΚ
1686/Β/2001) Κνηλέο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο }.

Γηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ηωλ εμεηδηθεπόκελωλ ηαηξώλ ζην Ννζνθνκείν
καο.
Ζ απφθαζε ηνπνζέηεζεο ησλ εμεηδηθεπφκελσλ εθδίδεηαη απφ ηνλ
Γηνηθεηή ηεο 6εο Τ.Πε. Σν ζρέδην ηεο απφθαζεο απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα
Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (Γηεχζπλζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ, Σκήκα Ηαηξψλ ΔΤ) πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ε απαηηνχκελε
βεβαίσζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθεηαη ζηελ 6 ε Τ.Πε θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ
ελδηαθεξφκελν ηαηξφ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή. Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο
θνηλνπνηείηαη ζην Ννζνθνκείν καο ζπλνδεπφκελν απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
είρε ππνβάιιεη ν ηαηξφο θαζψο θαη απφ θσηναληίγξαθν ηεο αίηεζεο ηνπ.
Ο ηαηξφο νθείιεη λα πξνζέιζεη ζην ηκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο θαη αλάιεςε
ππεξεζίαο εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
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παξαιαβήο ηεο απφθαζεο ηνπνζέηεζεο ηνπ θαη λα πξνζθνκίζεη ηα
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ππεξεζία:
-

Απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ηεο απφθαζεο ηνπνζέηεζεο

-

Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη δελ αζθεί ειεχζεξν επάγγεικα
νχηε θαηέρεη άιιε ζέζε ζηνλ ηδησηηθφ ή ζην δεκφζην ηνκέα.

Σν ηκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ αλαδεηά ην ζρεηηθφ
αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν1 ηεο
ππ΄αξηζκ. ΓΗΑΓΠ/Α722863/16-10-2006 (ΦΔΚ 1551/23-10-2006 η.Β΄) Κνηλήο
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
ην Πηζηνπνηεηηθφ ηξαηνινγηθήο Καηάζηαζεο
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ππ΄αξηζκ. ΓΗΑΓΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-2013
φκνηα (ΦΔΚ 1881 Β, ΑΓΑ ΒΛΧΡΥΝ4Μ) θαη εθαξκφδεη ηα νξηδφκελα ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 4210/2013, γηα ηελ ζρεηηθή πηζηνπνίεζε πγείαο
(γλσκάηεπζε (α) παζνιφγνπ ή γεληθνχ ηαηξνχ θαη (β) ςπρηάηξνπ, είηε ηνπ
δεκνζίνπ είηε ηδησηψλ, κε βάζε παξαπεκπηηθφ έγγξαθν, ζην νπνίν
πεξηγξάθνληαη απφ ηελ ππεξεζία ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο πνπ πξφθεηηαη λα
θαηαιεθζεί).
Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη ηνπ Γηνηθεηή
ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ηξία (3) αληίγξαθα, έλα γηα ηνλ γηαηξφ , έλα γηα ηελ 6 ε
Τ.Πε. θαη έλα γηα ην πξνζσπηθφ κεηξψν ηνπ γηαηξνχ.

Σνπνζέηεζε κόληκωλ ηαηξώλ Δλόπιωλ Γπλάκεωλ πξνο εμεηδίθεπζε
Μφληκνη ηαηξνί ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη σο
άκηζζνη ππεξάξηζκνη γηα εμεηδίθεπζε ζε αλαγλσξηζκέλεο γηα ην ζθνπφ απηφ
Πνιπδχλακεο Μνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο Μ.Δ.Θ.( Δλειίθσλ ή Παίδσλ) θαη
Πνιπδχλακεο Μνλάδεο Δληαηηθήο Ννζειείαο Νενγλψλ (Μ.Δ.Ν.Ν.) κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηελ ίδηα πεξίνδν δελ ππεξεηεί άιινο κφληκνο ηαηξφο ησλ
ελφπισλ Γπλάκεσλ ζηελ ίδηα κνλάδα.
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ αίηεζε ζηελ νηθεία Τ.Πε.
πξνζθνκίδνληαο ηα πξναλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά, πιελ ηεο ππεχζπλεο
δήισζεο πεξί κε θαηνρήο άιιεο δεκφζηαο ζέζεο. Δπηπιένλ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ πξνζθνκίδνπλ θαη ζρεηηθή άδεηα απφ ηελ ππεξεζία
ηνπο. Οη αηηήζεηο απηέο δελ θαηαρσξνχληαη ζηνπο ηεξνχκελνπο θαηαιφγνπο
αιιά εμεηάδνληαη κεκνλσκέλα. Ζ απφθαζε ηνπνζέηεζεο εθδίδεηαη απφ ηνλ
Γηνηθεηή ηεο 6εο Τ.Πε. θαη θνηλνπνηείηαη ζην Ννζνθνκείν καο θαζψο θαη ζηελ
ππεξεζία ζηελ νπνία αλήθεη νξγαληθά ν ηαηξφο, ε νπνία ππνρξενχηαη λα ηνπ
ηελ επηδψζεη.
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Οη ηαηξνί κεηά ην ηέινο ηεο εμεηδίθεπζεο θαη πξηλ ηε ρνξήγεζε ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ ρνξήγεζεο πξνζέξρνληαη γηα εμέηαζε ελψπηνλ επηηξνπήο ε
νπνία απνηειείηαη απφ έλα κέινο ΓΔΠ πξψηεο βαζκίδαο κε πιήξε θαη
απνθιεηζηηθή απαζρφιεζε ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εληαηηθήο ζεξαπείαο
θαη δπν Γηεπζπληέο πνιπδχλακσλ ΜΔΘ εμεηδηθεπκέλνπο ζηελ εληαηηθνινγία,
σο κέιε. Ζ επηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο. Με ηελ
ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ε έδξα θαη ν γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο.
Οη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη ζε εκεξνκελία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ
εμεηαζηηθή επηηξνπή θαη γλσζηνπνηείηαη κε αλαθνίλσζε πνπ αλαξηάηαη ζηε
ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζηα Ννζνθνκεία πνπ παξέρνπλ εμεηδίθεπζε ζε ΜΔΘ θαη ΜΔΝΝ
θαη ζηνπο ηαηξηθνχο ζπιιφγνπο.
ε πεξίπησζε απνηπρίαο ν ππνςήθηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
πξνζέιζεη εθ λένπ γηα εμέηαζε θαηά ηελ επφκελε εμεηαζηηθή πεξίνδν ή ζε
πξνζερείο πεξηφδνπο.

Σέινο, ν εμεηδηθεπφκελνο ηαηξφο ππνρξενχηαη φηαλ βξίζθεηαη ζηνπο
ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα θέξεη ζε εκθαλέο ζεκείν εηδηθή εηηθέηα
(θαξηειάθη) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν θαζψο θαη ε
ηδηφηεηα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξνκήζεηα ηεο εηδηθήο εηηθέηαο ζα γίλεηαη κε
επζχλε ηνπ εμεηδηθεπφκελνπ ζε ζπλελλφεζε κε ην ην Σκήκα Γξακκαηείαο ηεο
Τπνδηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ ηεο Γηνηθεηηθήο –Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ
Ννζνθνκείνπ καο.

75

20. Παξνπζία ηαηξώλ θαη ινηπώλ επηζηεκόλωλ πγείαο κε
ερόληωλ νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή ζρέζε κε ην Ννζνθνκείν ζε
ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο.

ε πεξίπησζε ππνβνιή αηηήκαηνο πνπ αθνξά ηελ είζνδν ζε
ρεηξνπξγηθή αίζνπζα ηδηψηε ηαηξνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο
γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ή άιινπο ιφγνπο ε δηαδηθαζία έγθξηζεο έρεη σο
εμήο.


Τπνβνιή ηνπ αηηήκαηνο απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο αληίζηνηρεο
Κιηληθήο ζην γξαθείν Γηνηθεηή, καδί κε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηνλ
Γηεπζπληή ηνπ Σνκέα θαζψο θαη ηνλ Γηεπζπληή ηεο Ηαηξηθήο
Τπεξεζίαο.



Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ αζζελή φηη ζπλαηλεί λα
παξεπξίζθεηαη ζην ρεηξνπξγείν ν αηηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο.



Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 κε ηελ νπνία ν αηηψλ ζα
δεζκεχεηαη γηα πιήξε ερεκχζεηα αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 679/2016
(Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα).

ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη εγθξηηηθή απφθαζε απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ
Ννζνθνκείνπ
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21.
Παξνπζία
ηερληθώλ
εηαηξηώλ
ηαηξνηερλνινγηθνύ
εμνπιηζκνύ ζηνπο ρώξνπο ηωλ ρεηξνπξγείωλ

Σερληθφο εηαηξείαο κε ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ απαηηείηαη λα
βξίζθεηαη ζην ρψξν ησλ ρεηξνπξγείσλ, γηα ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε εξγαιεία
θαη ινηπά ηαηξηθά κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα
ζπγθεθξηκέλεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ
γξακκαηεία ηνπ Γηεπζπληή ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο ην νπνίν εγθξίλεηαη κε ηελ
ζχκθσλε γλψκε ηνπ ππεπζχλνπ ρεηξνχξγνπ ηαηξνχ, ηνπ Γηεπζπληή ηεο
αληίζηνηρεο θιηληθήο ηνπ Γηεπζπληή ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνπ Γηνηθεηή
ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Μαδί κε ηελ αίηεζε επηζπλάπηεηαη Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86
ηνπ αζζελή, κε ηελ νπνία δειψλεη φηη ζπλαηλεί γηα ηελ παξνπζία ηνπ ηερληθνχ
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, θαζψο θαη Τπεχζπλε Γήισζε
ηνπ ηδίνπ λφκνπ ηνπ ηερληθνχ, κε ηελ νπνία λα δεζκεχεηαη γηα πιήξε
ερεκχζεηα αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε
ηνλ θαλνληζκφ 679/2016 (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα).
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22. Πεξί Δθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ

Ζ ηπρφλ ππνβνιή νπνηνπδήπνηε αηηήκαηνο γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο,
θαζψο θαη γηα ρξήζε ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο πνπ δελ εμεηδηθεχεηαη
ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ζα εμεηάδεηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο θαηά
πεξίπησζε, βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θαη ηεο γεληθφηεξεο θηινζνθίαο
ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ, γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ ,ηελ
επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ ηνπ θαη ηελ αζθάιεηα
ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πγείαο πνπ πξνζθέξεη, θαζψο θαη ησλ
εγθαηαζηάζεσλ απηνχ.
Ζ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ απφ ηνπο
ππφρξενπο, απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη ηελ αζθάιεηα, ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηνπ
πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηνχ.
Ζ παξέθθιηζε, ησλ φζσλ ν ελ ιφγσ θαλνληζκφο πξαγκαηεχεηαη,
επηζχξεη γηα φζνπο έρνπλ νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή ζρέζε κε ην Ννζνθνκείν
καο ηελ έλαξμε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3528/2007
πεηζαξρηθή δηαδηθαζία.
Γηα ηνπο ινηπνχο, νη νπνίνη εθηφο ηεο ππνρξέσζεο ηήξεζεο ηνπ
παξφληνο νξγαληζκνχ, νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο εληνιέο, νδεγίεο
ππνδείμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ππεπζχλσλ ηεο Γηνηθεηηθήο Ηεξαξρίαο
ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη κε ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηδξχκαηνο, ζα
δηαθφπηεηαη ε αληίζηνηρε κνξθή ζπλεξγαζίαο κε ηελ ππεξεζία, κε φηη θαη αλ
απηφ ζπλεπάγεηαη.
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