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Ανακρίνψση Διορισμού

Νικόλαο Μελά

c} ίh#_ξΞ3Lj', Ι``,  __

ότι    με    την    Γ4α/Γ.Π./οικ.60199/24-9-2020    Αττόφα
^  -__,_-_

_-__      '  ``'_Υ"  προισταμενης  της   Γεν.   Διεύθυνσης  γιτηρεσιών   Υγείας   του   Υπουργείου

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1710/23-10ι2020 (τεύχος Γ') διοριστήκατε σε Θέσn ι
| -Θ- _ _ _,_ - _
ψ. ιμνυι.υυι ιrw υ ω ψ[Γ\ ι ί ιυ;zς5-ιυιz0z0 (τεσχος Γ') διρριστήκατε σε Θέση ειδι.Κευ~   --,~.h       ιατροΦ Εσωτερικής παθολογίας, με εισαγωγικό  βαθμό Επιμελητή Β', του   ΓΝ   h

'Ι`  `'  '     `-Πειρακί    «Αγ.Παντελεήυων»-ΓΝ  Λπτικ.ήr  Δττ,μh,  w  Λ„  D~^ο,ί-ι.-_.   ί_--_-_        ,

$ΑΕΦ`iέτi.`j,r

Της

πΟυΙ
ένου

_ __r`.... ι.  .._-Υ,`ι-,ιιu,,  μG C.ιιιυγωΥικυ   ρυcJμο  Επ1με^ητη  Β', ΤΟυ   ΓΝ   Νίκα1ας
`        Πειbαιά   «Αγ.Παντελεήμων»-ΓΝ Δυτικής Αττικής «Η Αγ.Βαρβάρα»  (οργανική  μονάδα της

`i€`<τ->`'ιέδρας «Νίκαια Αγ.Παντελεήμων»,  Θέση εττί Θητεία του  κλάδου  ιατρών Ε.Σ.γ.
•--`,       _ΛΛέtΑΤ~~",_,-J;-,  `__.___`__  ,       ,            ..,      _   _      ,   __-.ι  -.,.   ν.ιIw`α   ι`+ιr   Γ`Γ`\.`\+`+υ   Ιυιμυ/ν  [.ί.  Τ.ψ  ` ί:` -`2.    Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνι'α ΠΟυ

Θα  πάρετε  την  παρούσα  ανακοίνωση  διορισμού  να  παρουσιασθείτε  στη  Δ/νση  του
Νοσοκομείου για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.r`"`.!`8'`3..    Εντός    της    ανωτέρω    προΘεσμίας,    πρέττει    να    υποβάλλετε    στο    Νοσοκομει'ο    που

διοριστήκατε τα τταρακάτω δικαιολογητικά,  σύμφωνα με την αριθμ. Δγ1γ/οικ.13290/15-3-
ι993 (ΦΕΚ 224/19993, τ.  Γ') γπουργική Απόφαση:

f ````\r`jy`--ί -      .     ΙΒεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου  Ν. Δ/γματος ή νόμιμης

απαλλαγής-
•     γπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.1599/1986  ττερ

fί`ΠΙfnnnr   τ^n   ι^ι-ι.,:,_...    _==_ .... ιn       -   ι..5_μι    +,      `__άσmσης  του

δήλωση  του  Ν.

εβ-άίωση  του  γνή-διοο 1ης-~υπο-γραφής`+ο'ύ
ι   της  οριστικής   διακοπής   της  ελεύθερης

ΡΧή  ή  ΚΕΠ.
1599/1986  ότι       δεν  είστε  ιδιοκτήτες  ιδιωτικής  κλινικής  ή
-       Τ_      _\ _±  __  _            ,

_     _..          __.    Ί..Ί ..., νιν|`ιl|.c,t   |υ|ΙυHr`Ι|`    r`/\|ν|r`Γ|S    ί|
Φαρμακευτικές   επιχείρησης.    Το   πλήρες   κει'μενο    της    υπεύθυνης   δήλωσης   να
συμπληρωθεί στο Νοσοκομείο.
Πιστοποιητικό  εγyραφής στα  μητρώα  του  οικει'ου  και  μόνον  1ατρικού  Συλλόγου  στο

Οποι'ο  να  αναφέρεται  μεταξύ  άλλων  και  η  ειδικότητα  την  οποία  έχετε  δηλώσει  ότι
ασκείτε.
Εάν  η  προΘεσμία  των  είκοσι  (20)   ημερών  παρέλθει  χωρίς  να  προσκομι.σετε  τα

παραπάνω  δικαιολογητικά  και  χωρίς  να  αναλάβετε  υπηρεσία  Θα  προχωρήσουμε  στον
Fί|r`nΙrΤΓΤ^  Ί.^Ι]   rττΑι.^t.^..  ___   __._  ._    _  -       `   ,

.`     .    ,      _.   _.._.._Γ._.-Ί-,ι.ιr-νι`^   νυ    Hμυ^υ.μιιυυυμt.   υιυν"   .+ 'διορισμό του επόμενού στη σειρά αξιολόγησης ιατρού.

Η προΘεσμία των ει'κοσι  (20)  ημερών δεν ]σχύει για τους ιατρούς ττου εμπίπτουν στις
διατάξεις του Ν.2889/2001,  άρθρο  11, παρ. 6,  7.

Η   αρμόδια   υπηρεσι'α  του   Νοσοκομείου   στο  οποίο   κοινοποιείται   το  παρόν,   οφείλα   να
αναζητήσει το σχετικό αντίγραφο Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενg στο άρθρο  1
της   υπ'   αριθμ.   Δ1ΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006   Κ.γ.Α.   (ΦΕΚ   1551    Β')   και   το   ττιστοττοιητικό
ΣΤΡατολογ1κής       Κατάστασης       σύμφωνα       με        τα       οριζόμενα        στην        υπ'αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-7-2013 Κ.γ.Α.  (ΦΕΚ 1881  Β, ΑΔΑ:  ΒΛΩΡΧ-Ν4Μ).
4.    Η αρμόδια υπηρεσία του  Νοσοκομείου οφει'λει να εφαρμόσει  τα οριζόμενα στις διcιτάξεις

του άρθρου 7 του Ν.4210/2013, για την σχετική πιστοποίηση υγείας.

κοινοποίηση:
ΓΝ     Νίκαιας  Πειραιά     «Αγ.Παντελεήμων»-ΓΝ
Δυτικής   Αττικής   «Η   Αγ

μονάδα της έδρας «Νίκαια Αγ. Πdντελεήμων»
Βαρβάρα»   (οργαν|κή έ,fΤ

^.-ΓΙ___   ___   Ι          ,

Τμ. Προσωπικού
Τ.Κ.18454 Νίκαια Πειραιάς
Εσωτερική διανΌμή:
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικσύ Ν.Fl.
Τμήμα Ιατρών ΕΣγ

Η ΠΡΟ.Ι.ΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΔ/Ι\1ΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣ1ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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