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ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΔΙΑ Α.Δ. 

Γεσξγίνπ Γακάζθνπ 1, 13677, Αραξλαί 

Ξιεξνθνξίεο:  

Ρει: 210-2420059/000 

Fax: 210-2420215 

Email: info@aemy.gr 

Website: www.aemy.gr 

ΠΡΟ:  

1) πνπξγείν γείαο 

2) πνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (γηα 

ελεκέξσζε ηζηνζειίδαο) 

3) Όπσο ν πίλαθαο απνδεθηψλ (κε 

ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηεζεί 

άκεζα ζηνπο ππαιιήινπο θαη ηηο 

επνπηεπφκελεο ππεξεζίεο) 

 

   

ΘΔΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ 

ΑΠΟΠΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΔΙΑ 

Α.Δ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 64, ΠΑΡ. 4 ΣΟΤ Ν. 4368/2016 ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΘΗΡΑ» 

 

Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία Κνλάδσλ γείαο Α.Δ. (Α.Δ.Κ.. Α.Δ.) ιακβάλνληαο ππφςε : 

1. ηνλ Λ. 3293/2004 «Ξνιπθιηληθή Νιπκπηαθνχ Σσξηνχ, Ππλήγνξνο γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»,  

2. ηνλ Λ. 3429/2005 «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Νξγαληζκνί (ΓΔΘΝ)» (ΦΔΘ 

314/27-12-2005), φπσο ηζρχεη,  

3. Ρνλ Λ. 4368/2016 (ΦΔΘ 21/Α/21-2-2016) «Κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο», πνθεθάιαην Δ4, άξζξα 62-72 

«Ιεηηνπξγία Γ.Λ. Θήξαο απφ ηελ Α.Δ.Κ.. Α.Δ. κε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Θαλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο (Θ.Δ.Ν.Ι.) ηεο Α.Δ.Κ.. 

Α.Δ.»   
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4. ηνπο εγθεθξηκέλνπο Θαλνληζκνχο Δζσηεξηθήο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο 

ηεο  Α.Δ.Κ.. Α.Δ. θαη ην παξάξηεκα απηνχ Γεληθφ Θαλνληζκφ Δξγαζίαο (ππ’ 

αξηζκ. ΦΔΘ 3638/29-05-2007, η. Α.Δ. & Δ.Ξ.Δ.), φπσο ηζρχνπλ,  

5. ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο 

ηεο Α.Δ.Κ.. Α.Δ. φπσο ππνβιήζεθε πξνο έγθξηζε κε ηελ απφθαζε ηνπ Γ.Π. 

ππ’ αξ. 5ζέκα1/15-3-2016 ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ην ηειηθά εγθεθξηκέλν 

νξγαλφγξακκα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Θήξαο, θαζψο θαη ε ζηειέρσζε 

απηνχ (Α.Γ.Α. 6ΘΘ4ΝΟΟ3-7ΠΗ).  

6. Ρελ ππ’ αξ. 5ζέκα4/15-3-2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 

Δηαηξείαο κε ζέκα «Έγθξηζε εηδηθνηήησλ πξνζσπηθνχ απφ απφζπαζε γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ Θήξαο ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 64, παξ. 4 ηνπ Λ. 

4368/2016» (Α.Γ.Α. Υ10ΒΝΟΟ3-Π05) 

7. Ρελ ππ’ αξ. 6ζέκα 13/18-3-2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 

Δηαηξείαο κε ζέκα «Έγθξηζε πξφζθιεζεο θαη επηηξνπψλ επηινγήο 

πξνζσπηθνχ απφ απφζπαζε γηα ην Γεληθφ Λνζνθνκείν ηεο Θήξαο ζην 

πιαίζην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Λ. 4368/2016» (Α.Γ.Α. 6ΙΗΝΟΟ3-

Ο12). 

8. Ρελ πξφζθιεζε ππ’ αξ. πξση. 1494/17-3-2016 κε ζέκα «Αλαθνίλσζε 

Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα απφζπαζε πξνζσπηθνχ ζηελ 

Αλψλπκε Δηαηξεία Κνλάδσλ γείαο Α.Δ. ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 64, παξ. 4, 

ηνπ Λ. 4368/2016 γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ 

Θήξαο» (Α.Γ.Α. ΥΟΚΙΝΟΟ3-ΑΜ2),   

9. Ρελ ππ’ αξ. 23ζέκα14/16-9-2016 απφθαζε Γ.Π. κε ζέκα «Έγθξηζε 

πξφζθιεζεο θαη επηηξνπψλ επηινγήο πξνζσπηθνχ απφ απφζπαζε γηα ην 

Γεληθφ Λνζνθνκείν ηεο Θήξαο ζην πιαίζην ηνπ αξ. 64  παξ. 4 ηνπ Λ. 

4368/2016» (Α.Γ.Α. Υ0Τ9ΝΟΟ3-ΗΓΔ) 

10. Ρελ πξφζθιεζε ππ’ αξ. πξση. 6350/07-10-2016 κε ζέκα «Αλαθνίλσζε 

Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα απφζπαζε πξνζσπηθνχ ζηελ 

Αλψλπκε Δηαηξεία Κνλάδσλ γείαο Α.Δ. ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 64, παξ. 4, 

ηνπ Λ. 4368/2016 γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ 

Θήξαο» (Α.Γ.Α. Τ445ΝΟΟ3-Δ3Δ),  

11. Ρελ ππ’ αξ. 31ζέκα5/11-11-2016 απφθαζε Γ.Π. κε ζέκα «Δλεκέξσζε 

αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηεο ππ' αξίζκ. πξση. 6350/07.10.2016 

πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  γηα απφζπαζε πξνζσπηθνχ ζηελ 
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ΑΔΚ ΑΔ ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 64 παξ.4 ηνπ λ.4368/2016 γηα ηηο 

αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΛ Θήξαο» 

12. Ρελ ππ’ αξ. 34ζέκα3/5-12-2016 απφθαζε Γ.Π. κε ζέκα «Έγθξηζε πξφζθιεζεο 

θαη επηηξνπψλ επηινγήο πξνζσπηθνχ απφ απφζπαζε γηα ην Γεληθφ 

Λνζνθνκείν ηεο Θήξαο ζην πιαίζην ηνπ αξ. 64  παξ. 4 ηνπ Λ. 4368/2016» 

(Α.Γ.Α. 9Μ9ΗΝΟΟ3-462) 

13. Ρελ πξφζθιεζε ππ’ αξ. πξση. 7713/08-12-2016 κε ζέκα «ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ 

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΑΞΝΠΞΑΠΖ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΖΛ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ Α.Δ. ΠΡΝ 

ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 64, ΞΑΟ. 4 ΡΝ Λ. 4368/2016 ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΘΖΟΑΠ» (Α.Γ.Α. 645ΔΝΟΟ3-

2ΟΓ) 

14. Ρελ νξζή επαλάιεςε ηεο απφθαζεο ππ’ αξ. 34ζέκα3/5-12-2016 απφθαζε 

Γ.Π. κε ζέκα «Έγθξηζε πξφζθιεζεο θαη επηηξνπψλ επηινγήο πξνζσπηθνχ 

απφ απφζπαζε γηα ην Γεληθφ Λνζνθνκείν ηεο Θήξαο ζην πιαίζην ηνπ αξ. 64  

παξ. 4 ηνπ Λ. 4368/2016» (Α.Γ.Α. 6Λ4ΗΝΟΟ3-ΡΟΑ)  

 

Θαη ζην πιαίζην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Λ. 4368/21-2-2016 θαη ησλ ππ’ αξ. 

5ζέκα4/15-3-2016, 6ζέκα 13/18-3-2016, 23ζέκα14/16-9-2016 θαη 34ζέκα3/5-12-2016 

απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Α.Δ.Κ.. Α.Δ. πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Θήξαο,  

 

ΠΡΟΚΑΛΔΙ 

 

πξνζσπηθφ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 30 αηφκσλ ησλ θιάδσλ θαη θαηεγνξηψλ φπσο 

απνηππψλνληαη ζην αθφινπζν πίλαθα, επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, κφληκνπο ηαηξνχο 

ηνπ Δ.Π.. θαη ηαηξνχο ησλ ΞΔΓ πνπ ππεξεηνχλ ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ 

Δ.Π.. θαη ΞΔΓ ησλ .Ξ.Δ. λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο πξνο ηελ Α.Δ.Κ.. Α.Δ. 

γηα απφζπαζε γηα ηηο αλάγθεο ηεο λνζειεπηηθήο κνλάδαο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ 

Θήξαο.  

 

Νη αηηήζεηο κεηά απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο φπσο 

νξίδεηαη απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Λ. 4368/21-2-2016, ζα δηαβηβαζηνχλ 

πξνο έγθξηζε έθδνζεο απφθαζεο πνπξγνχ γείαο γηα δηεηέο ρξνληθφ δηάζηεκα 
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δπλάκελν λα παξαηαζεί γηα έλα αθφκε έηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 

ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

 

Ζ απφζπαζε δηελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο, θαηά παξέθθιηζε ησλ 

θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηα Λνζνθνκεία ηνπ ΔΠ ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ Γ.Π. ηνπ νηθείνπ λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο.  

 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΗ ΣΗΝ Α.Δ.Μ.Τ. 

Α.Δ. ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΘΗΡΑ 

Α/Α ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΔΔΩΝ 

1 Γεληθφο Ηαηξφο 3 

2 Ξαζνιφγνο 3 

3 Θαξδηνιφγνο Ξαζνινγηθνχ 2 

4 Θαξδηνιφγνο Κνλάδαο Δκθξαγκάησλ 1 

5 Γεληθφο Σεηξνπξγφο 1 

6 Νξζνπεδηθφο 1 

7 Ξαηδίαηξνο  2 

8 Ξλεπκνλνιφγνο  1 

9 Λεπξνιφγνο  1 

10 Δλδνθξηλνιφγνο / Γηαβεηνιφγνο 1 

11 Γεξκαηνιφγνο  1 

12 Τπρίαηξνο  1 

13 Οεπκαηνιφγνο 1 

14 Γαζηξεληεξνιφγνο 1 

15 Νπξνιφγνο  1 

16 ΥΟΙ 1 

17 Αλαηζζεζηνιφγνο  3 

18 Κηθξνβηνιφγνο 1 

19 Αηκαηνιφγνο 1 

20 Ξαζνινγναλαηφκνο 1 

21 Λεθξνιφγνο 1 

22 Αθηηλνιφγνο 1 

 ΤΝΟΛΟ 30 

 

Πην Ξαξάξηεκα ηεο παξνχζαο ην νπνίν ζπληζηά ηκήκα ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

Θαλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, δηεπθξηλίδεηαη 
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ζην νξγαλφγξακκα ησλ ππεξεζηψλ ζε πνηα ππεξεζία αληηζηνηρεί ε θάζε ζέζε 

εξγαζίαο. 

 

Πηνπο απνζπαζκέλνπο ππαιιήινπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δχλαληαη λα 

αλαηεζνχλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο, κεηά απφ απφθαζε 

ηνπ Γ.Π. ηεο Α.Δ.Κ.. Α.Δ. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ην άξζξν 64, παξ. 6 ηνπ 

Λ. 4368/2016. 

 

Ζ δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ φπσο δηεπθξηλίδεηαη απφ ην Λ. 

4368/21-2-2016 βαξχλεη ην θνξέα πξνέιεπζεο ηνπ απνζπψκελνπ ππαιιήινπ θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη ηα επηδφκαηα ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο. 

 

Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκά ηεο λα επηιέμεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη 

ζην Γεληθφ Λνζνθνκείν Θήξαο είηε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 64, παξ. 4 είηε κε 

ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 64 παξ. 3 ηνπ Λ. 4368/2016. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 64, παξ. 7 ηνπ Λφκνπ 4368/2016 γηα ην 

πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ Γ.Λ. Θήξαο ηζρχνπλ αλεμαξηήησο ηεο ζρέζεο 

εξγαζίαο ηνπ, νη πεξηνξηζκνί, απαγνξεχζεηο θαη θσιχκαηα ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ 

ηνπ λ. 3528/2007, φπσο απηφο ηζρχεη.    

 

Νη απνζπαδφκελνη, ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζκ. 1129/14-11-2016 έγγξαθν ηνπ 

πνπξγείνπ γείαο, ην νπνίν ιακβάλεη ππ’ φςηλ ηνπ ην δπζπξφζηην ηνπ ΓΛ Θήξαο 

θαη ην πςειφ θφζηνο δσήο ζα επηδνηεζνχλ κε εηδηθφ επίδνκα δηαβίσζεο κέρξη ηνπ 

πνζνχ ησλ εμαθνζίσλ (600) επξψ γηα έλα έηνο.  

   

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 4336/2015 

«πνπαξάγξαθνο Γ9 – Γαπάλεο Κεηαθηλνχκελσλ Δληφο θαη Δθηφο ηεο 

Δπηθξάηεηαο», ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπο. 

 

Δπίζεο, ππνγξακκίδεηαη φηη απαγνξεχεηαη α) ε απφζπαζε ππαιιήινπ πξηλ παξέιζεη 

δηεηία απφ ην δηνξηζκφ ηνπ β) ηξηεηία απφ ηε ιήμε πξνεγνχκελεο απφζπαζεο  θαη γ)  

ε απφζπαζε ππαιιήινπ πνπ έρεη επηιεγεί θαη θαηέρεη ζέζε πξντζηακέλνπ νξγαληθήο 

κνλάδαο. 
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Νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο ζηελ Α.Δ.Κ.. Α.Δ. 

καδί κε ηα αθνινχζσο απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζε θιεηζηφ θάθειν ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 15/12/2016 έσο θαη 13/1/2017, ώρα 14.00 σο εμήο:  

 

α) λα απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθά κε Ραρπκεηαθνξέο ΔΙΡΑ ή 

β) λα απνζηείινπλ κέζσ ηδησηηθήο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξψλ  

 

Πην θάθειν ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε : 

ΠΡΟ:  

ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ Α.Δ. (Α.Δ.Κ.. Α.Δ.), 

ΝΓΝΠ: Γ. ΓΑΚΑΠΘΝ 1, Ρ.Θ. 13677, ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΣΥΟΗΝ - ΑΣΑΟΛΑΗ 

ΞΝΤΖ: ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ 

ΘΔΜΑ: ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΑΞΝΠΞΑΠΖ ΠΡΖΛ Α.Δ.Κ.. Α.Δ. ΓΗΑ ΡΝ Γ.Λ. ΘΖΟΑΠ 

 

 

 

ΑΠΟ: 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ: …. 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ: …. 

 

Υο εκεξνκελία απνζηνιήο/ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ζεσξείηαη α) ε εκεξνκελία 

ζθξαγίδαο ησλ ΔΙΡΑ ή β) ηεο ηδησηηθήο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο. Γεθηέο πξνο 

αμηνιφγεζε ζα γίλνπλ νη ππνςεθηφηεηεο ησλ αηφκσλ ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο ζα 

παξαιεθζνχλ απφ ηελ Δηαηξεία ην αξγφηεξν κέρξη δχν εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηε 

ιήμε ηεο πξφζθιεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κέρξη θαη ηηο 17/01/2017, ψξα 15.00. 

Αηηήζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ εθπξφζεζκα δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. 

 

Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ 

είλαη ηα εμήο: 

 

1. αίηεζε ππνςεθηφηεηαο (ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ππφδεηγκα), 

2. πιήξεο θαη αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

ππνρξεσηηθά θαη αλαιπηηθά ε δηαλπζείζα πξνυπεξεζία ζε έηε φπσο επίζεο 

θαη ε εκπεηξία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ αηηνχληνο (π.ρ. 
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εκπεηξία ζπγθεθξηκέλνπ δεισζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο σο θαξδηνιφγνο 

ζε κνλάδα εκθξαγκάησλ, σο λνζειεχηξηα κνλάδαο ηερλεηνχ λεθξνχ θ.ιπ.) 

3. ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη φια ηα αηνκηθά ζηνηρεία 

θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ αλαθέξεη ζην ζπλεκκέλν βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα είλαη αιεζή θαη φηη ζα πξνζθνκίζεη εθφζνλ ηνπ δεηεζνχλ 

πηζηνπνηεηηθά-βεβαηψζεηο ηα νπνία δειψλεη ζην βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα 

φηη θαηέρεη θαη δελ έρεη πξνζθνκίζεη,  

4. θσηναληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ εηδηθφηεηαο πνπ θαηέρεη, θαζψο θαη 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ/δηδαθηνξηθψλ εθφζνλ ν ππνςήθηνο θαηέρεη.  

 Απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζηνχλ ηα αθφινπζα” 

 -Ξηπρίν ηαηξηθήο, (ην νπνίν  εθφζνλ έρεη  απνθηεζεί εθηφο Διιάδνο 

 απαηηείηαη θαη λα πξνζθνκηζηεί φηη ε βεβαίσζε ΓΝΑΡΑΞ γηα ηελ 

 επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε θαη ηζνηηκία) 

   - Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο,  

 - Ρίηινο Ηαηξηθήο Δηδηθφηεηαο,   

 - Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ απφ ην πνπξγείν γείαο ή 

 ηπρφλ λφκηκεο απαιιαγήο ή αλαζηνιήο,  

 - Βεβαίσζε Ηδηφηεηαο Κέινπο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ 

6. θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

7. θσηναληίγξαθα ηίηισλ γισζζνκάζεηαο θαη πηζηνπνηεκέλεο γλψζεο 

ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή  

8. πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ζην νπνίν λα θαίλνληαη: 

α. ηπρφλ επηβιεζείζεο πεηζαξρηθέο πνηλέο ή πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο ζε 

εθθξεκφηεηα, β. ην ζχλνιν ησλ αλαξξσηηθψλ αδεηψλ θαη ε βαζκνινγία ησλ 

εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) εηψλ, γ. ην φηη δελ 

ππάξρεη θψιπκα απφζπαζεο απφ γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε θαη δ. ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο ζην θνξέα. 

 

Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο θνηλνπνηείηαη ηαπηφρξνλα ζηελ νηθεία 

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ ζηελ νπνία ππάγνληαη νη ελδηαθεξφκελνη θαη ε ελ ιφγσ 

θνηλνπνίεζε ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηελ αίηεζε ηνπ/ηεο ππαιιήινπ.  

 

Νη ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο απνζηέιιεηαη ε παξνχζα Αλαθνίλσζε - Ξξφζθιεζε, 

παξαθαινχληαη λα ηελ θνηλνπνηήζνπλ ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπο. 
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Ρν πνπξγείν γείαο παξαθαιείηαη επηπξνζζέησο, γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν. 

 

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη γηα θάζε ζπκπιεξσκαηηθή 

πιεξνθνξία θαζεκεξηλά 8.00-14.00 ζην ηειέθσλν 210.2420.059/000. 

 

 Γηα ηελ Α.Δ.Κ.. Α.Δ. 

 

Γξ. Γεσξγία Αζαλαζίνπ 

Γηεπζχλνπζα Πχκβνπινο  

       
Ππλεκκέλα: 

1) Ξίλαθαο Απνδεθηψλ 

2) Αίηεζε πνςεθηφηεηαο 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΥΛ 
1) πνπξγείν γείαο 

 
2) πνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

 
3) .ΞΔ. 

 
1) .ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ 
  Εαράξσθ 3, η.θ. 11521, Αζήλα 
 
2) .ΞΔ. ΞΔΗΟΑΗΥΠ ΘΑΗ ΑΗΓΑΗΝ 
  Θεβψλ 46-48, η.θ. 18543, Ξεηξαηάο 
 
3) .ΞΔ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 
  Αξηζηνηέινπο 16, η.θ. 54623, Θεζζαινλίθε 
 
4) .ΞΔ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΑΘΖΠ 
  Αξηζηνηέινπο 16, η.θ. 54623 Θεζζαινλίθε  
 
5) .ΞΔ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΘΑΗ ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΝΠ 
  Ξεξηνρή Κεδνπξιφ, ηθ 41110 Ιάξηζα 
 
6) .ΞΔ. ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ, ΖΞΔΗΟΝ ΘΑΗ ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ 
  πάηεο 1,Λ.Δ.Ν. Ξαηξψλ – Αζελψλ, η.θ. 26441, Ξάηξα 
 
7) .ΞΔ. ΘΟΖΡΖΠ 
  Πκχξλεο 26, η.θ. 71201, Θξήηε 
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ΑΓΑ: Τ9ΚΜΝΟΟ3-Φ5 /Αξ. Ξξση.: 7899/15-12-2016 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΗ 

ΣΗΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΔΙΑ Α.Δ. 

 

ΔΞΥΛΚΝ…………………………………………....  
ΝΛΝΚΑ…………………….……………………..……  

ΝΛΝΚΑ ΞΑΡΟΝΠ…………………………….………  

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ/ΘΙΑΓΝΠ………….……………………  

ΦΝΟΔΑΠ ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ…………………….……...  

ΓΗΔΘΛΠΖ……………………………………...…… 

ΡΚΖΚΑ………………………………………….….…. 

ΡΑΣ. Γ/ΛΠΖ…………………………………………..                 ΚΟΙΝ: ΦΝΟΔΑΠ ΞΟΝΔΙΔΠΖΠ 

ΡΖΙ. ΔΟΓΑΠΗΑΠ……………………………………… 

ΡΖΙ. ΘΑΡΝΗΘΗΑΠ………………………...….…….. 

ΘΗΛΖΡΝ……………………………………….………. 

E-MAIL……………………………………………..….. 

 

Παο θαηαζέησ θάθειν κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. πξση. 6350/7-10-2016 «ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ 

ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΑΞΝΠΞΑΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΠΡΖΛ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ Α.Δ. ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 64, ΞΑΟ. 4 ΡΝ Λ. 4368/2016, 

ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΘΖΟΑΠ» θαη 

παξαθαιψ φπσο εμεηάζεηε ην αίηεκα ηεο απφζπαζήο κνπ απφ ηελ πεξεζία πνπ 

ππεξεηψ……………………………………………..…………………………………...…………..….……

…..., εηδηθφηεηα……………….……….………….…………………………………… κε βαζκφ 

……………………..……….... θαη ΚΘ ………………….……ζε ζέζε εηδηθφηεηαο 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… ηεο πξφζθιεζεο ηεο Α.Δ.Κ.. Α.Δ. 

 

 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 

1……………………………………………… 

2……………………………………………… 

3……………………………………………… 

4……………………………………………… 

5……………….…………………………… 

6……………………………………………… 

7……………………………………………… 

8……………………………………………… 

9………………………………………………                           Αζήλα,  

                                                                           Ν/Ζ ΑΗΡΥΛ/ΝΠΑ 

 

 

 

ΠΡΟ: ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΟΝΑΓΩΝ ΤΓΔΙΑ Α.Δ. 

Γεσξγίνπ Γακάζθνπ 1, 13677, Αραξλαί  

Ξιεξνθνξίεο:  210-2420059 

Fax: 210-2420215  

Email: info@aemy.gr 

Website: www.aemy.gr 

 

 

mailto:info@aemy.gr

