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∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ

∆ΩΡΕΑΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π.

Αρ. Φύλλου 267
18 Ιουνίου 2009

Προκήρυξη
(Αριθμός 1/2009)
Πλήρωσης θέσεων εργασίας μονίμου ιατρικού −
οδοντιατρικού προσωπικού του Ι.Κ.Α. − Ε.ΤΑ.Μ. για
την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών Υγείας
που εδρεύει στην Αγ. Κωνσταντίνου 8 − Αθήνα,
Νομού Αττικής
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ −
ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
(Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκη−
σης» (ΦΕΚ 28/3.3.1994 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε μεταγενεστέρως.
β) Του άρθρου 4 του ν.δ. 2698/53 και 1 του ν.δ.
3710/1957.
γ) Του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.π.δ.Δ.»
(ΦΕΚ 26/9.2.2007/τ.Α΄).
δ) Του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 175/30.7.1996/τ.Α΄).
ε) Του άρθρου 24 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/12.2.04),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 6 του ν.
3518/2006 και το άρθρο 25 παρ. 5, όπως τροποποιήθη−
κε με το άρ. 37 παρ. 7β΄ του ν. 3518/2004, σχετικά με τη
λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρι−
κού και Οδοντιατρικού Προσωπικού ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
στ) Την υπ’ αριθμ. Φ10021/5221/1009/9.4.2009 (ΦΕΚ. 670/
β/10.4.2009) απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και

Κοινωνικής Προστασίας, περί καθορισμού του τρόπου
λειτουργίας και διαδικασίας λήψης αποφάσεων των
Συμβουλίων Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προ−
σωπικού του Ι.Κ.Α.−.Ε.Τ.Α.Μ. (ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ−ΕΤΑΜ).
2. Το Προεδρικό Διάταγμα 266/1989 «Οργανισμός του
Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων−ΙΚΑ», όπως τρο−
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως (ΦΕΚ
127/22.5.1989).
3. Το Προεδρικό Διάταγμα 197/2008 «Καθορισμός κρι−
τηρίων για την επιλογή μονίμων ιατρών και οδοντιάτρων
του Ι.Κ.Α.−Ε.ΤΑ.Μ.» (ΦΕΚ 261/22.12.2008 τ.Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/42/20153 π.έ./2.2.2009
απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ.1 του 2
της υπ’ αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/28.12.2006
τ.Α΄), για την έγκριση πλήρωσης των προκηρυσσομέ−
νων θέσεων.
5. Την υπ’ αριθμ. Φ 10021/7508/403/3.4.2009 απόφαση
της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας περί κατανομής ανά ειδικότητα και περιοχή 485
κενών οργανικών θέσεων των κλάδων ΠΕ Ιατρών και
ΠΕ Οδοντιάτρων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
6. Το υπ’ αριθμ. Γ 23/27/30.7.2007 έγγραφο με το οποίο
γνωστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων για
την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπι−
κού που θα προσληφθεί, για την πλήρωση των θέσε−
ων αυτών.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων
(2.000) συνολικώς θέσεων, της κατηγορίας Πανεπιστημι−
ακής Εκπαίδευση: (ΠΕ) Ιατρών. και (ΠΕ) Οδοντιάτρων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες
των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή (Δ΄ ΕΠΙΠΕ−
ΔΟΥ) για την άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν.2413/1996
άρθρο10 παρ. 1), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151
80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310−
Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.2310/997571−72−76) το οποίο χο−
ρηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
2. Να είναι υγιείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄26).
3. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού:
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και
στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
β) να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄,
έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί,
γ) λόγω καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρη−
ση αυτή,
δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπα−
ράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις,
ε) να μην έχουν απολυθεί από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος με απόφαση του αρμό−
διου υπηρεσιακού συμβουλίου,
στ ) να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για αντισυμβατική συμπεριφορά από δόλο ή
αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία του Ιδρύματος ή από δικαστική απόφαση και δεν υπηρετούν
σήμερα.
Τα παραπάνω ε και στ κωλύματα ισχύουν και στις περιπτώσεις προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης ή το δημόσιο.
ζ) να μην έχουν σε βάρος τους τελεσίδικες αποφάσεις των οικείων πειθαρχικών οργάνων με τις οποίες έχει
επιβληθεί προσωρινή παύση εξασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος,
η) να μην μετέχουν σε εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.3528/2007,
θ) να μην έχουν οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτική κλινική ή εργαστήριο συμβεβλημένα με το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.,
ι) να μην κατέχουν έμμισθη θέση σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δι−
καίου.
4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ−
τές, ή , εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές
διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.
Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπα−
ϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.
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5. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις κατά το χρόνο λήξης της προθεσμί−
ας υποβολής των αιτήσεων, καθώς και κατά το χρόνο διορισμού τους.
ΙΙ. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Α. ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ
α/α

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα
προσόντα

1.

Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημε−
δαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικό−
τητας

Χ

2.

Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

Χ

3.

Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας

Χ

4.

Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου (ν.δ. 67/1968 (ΦΕΚ Α΄
303)), αποδεικνυόμενης με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

Χ

5.

Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

Χ

Β. ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
α/α

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαραίτητα
προσόντα

1.

Πτυχίο ή δίπλωμα Οδοντιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας

X

2.

Άδεια ασκήσεως οδοντιατρικού επαγγέλματος

X

3.

Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Οδοντιατρικού Συλλόγου.

X

Τα υποβλητέα δικαιολογητικά για την απόδειξη των παραπάνω ιδιοτήτων αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ΄ της
παρούσας προκήρυξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ − ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η αίτηση απευθύνεται στη Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και υποβάλλεται στο αρμόδιο γραφείο που έχει ορι−
σθεί για την παραλαβή των αιτήσεων (Γραφείο Γεν. Πρωτοκόλλου, Αγ. Κωνσταντίνου 8, Αθήνα ). Αρμόδιος υπάλ−
ληλος για παροχή πληροφοριών (Γ. Μπενέκης, τηλ 210 5224181 ΙΚΑ – ΕΤΑΜ−Διοίκηση).
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στον φάκελο την ένδειξη: «Αίτηση για
την προκήρυξη ………..».Ο φάκελος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι απλός μεγέθους Α4 και όχι ειδικός φάκελος
ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ , με την ένδειξη:
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ Ή ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
Τ.Θ. 34215 , 10210 Αθήνα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την ιστο−
σελίδα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (www.ika.gr)
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει αίτηση για περισσότερες της μίας θέσεως.
Ο υποψήφιος αναγράφει στην αίτηση, κατά σειρά προτίμησης, τους κωδικούς που συνδέονται με τις θέσεις,
(βλέπε επόμενη παράγραφο) στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί, όπως αυτοί (οι κωδικοί) αναγράφονται στον ΠΙ−
ΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ της προκήρυξης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιδιώκει πε−
ρισσότερες των δέκα θέσεων, θα συμπληρώσει τις επιπλέον θέσεις σε συμπληρωματικά έντυπα «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥ−
ΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Σε καθένα από τα συμπληρωματικά έντυπα θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσει το πρώ−
το μέρος του εντύπου που αφορά τα στοιχεία του και να αριθμήσει τις επιπλέον σελίδες στην κατάλληλη θέση
σελίδα …………. από σελίδες…….. Η σειρά προτίμησης θα ακολουθήσει τη σειρά που είναι αριθμημένες οι σελίδες
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της αίτησης. Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων κατά
κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά που αναγράφονται στην προκήρυξη.
Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγράψουν τους κωδικούς που επιλέγουν από τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (συνδυασμός Νομαρχίας και Ειδικότητας π.χ. Γυναικολόγος στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης
κωδ.18008)στην αίτηση συμμετοχής τους στις αντίστοιχες ενδείξεις.
Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων
στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρομι−
κώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρί−
νεται µε βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνά−
πτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμε−
να από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασί−
ας και η αίτησή του απορρίπτεται.
Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέ−
πεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
Η ευθύνη της σωστής συµπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Όπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη, είτε δήλωση προσόντος ή ιδιότητας ή κριτηρίου είτε δήλωση
ανάληψης υποχρέωσης ή δέσµευσης, αυτό δηλώνεται στην αίτηση συµµετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδει−
ξη, διαφορετικά δηλώνεται µε ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.
Όταν η υποβολή της αιτήσεως γίνεται αυτοπροσώπως, ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαβής των αιτήσεων δεν
παρέχει οδηγίες ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλές στους υποψηφίους για τον τρόπο συμπληρώσεως των αι−
τήσεων και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλούνται, επιμελείται
όμως οι αιτήσεις των υποψηφίων να είναι υπογεγραμμένες και να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που ο
υποψήφιος σημειώνει στην αίτησή του ότι τα επισυνάπτει. Δηλαδή, ο υπάλληλος απλώς διαπιστώνει αν επισυ−
νάπτονται όλα τα αναγραφόμενα ως επισυναπτόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά και σε καταφατική περίπτω−
ση αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως τη λέξη «πλήρη», χωρίς να ελέγχει το κύρος και το περιεχόμενο
τους, άλλως αναγράφει στην ειδική στήλη της αιτήσεως ποια δικαιολογητικά ελλείπουν από τα δικαιολογητικά
που ενώ φέρονται ως συνημμένα δεν επισυνάπτονται.
Οι ίδιες παραπάνω ενέργειες που αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο πρέπει να γίνονται από τον αρ−
μόδιο υπάλληλο παραλαβής των αιτήσεων και στην περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς.
Το αποτέλεσμα του ελέγχου του υπαλλήλου σημειώνεται ενυπογράφως με ευκρινές το ονοματεπώνυμό του.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημερών και αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας
δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον τύπο. Για την κατά τα ανωτέρω έναρξη της προ−
θεσμίας υποβολής των αιτήσεων γίνεται δημόσια ανακοίνωση από το Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ. που αποστέλλεται στα το−
πικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και μεταδίδεται υποχρεωτικώς από τα κρατικά τοπικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να αρχίσει πριν περάσουν δεκαπέντε (15)
ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΚΑIΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ
Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει:
1. ΑΙΤΗΣΗ−ΔΗΛΩΣΗ σε ειδικό έντυπο που χορηγείται στους ενδιαφερομένους. Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται
με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο δεν γίνονται δεκτές.
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βε−
βαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθ−
μός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου καθώς και η φωτογραφία.) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης
ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προ−
κύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως
Επίσης, υποβάλλει όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά επικαλείται με την αίτησή του, σε πρωτότυπο ή
αντίγραφο επικυρωμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος του παρόντος Κεφαλαίου.
3. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τίτλο σπουδών που απαιτείται ως προσόν διορισμού στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού , η
ημερομηνία και το έτος κτήσης του τίτλου. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρα−
κτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό απαιτείται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.
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Υποψήφιος ο οποίος επικαλείται τίτλο σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας με το ζητούμενο από την προκήρυξη,
υποχρεούται να προσκομίσει συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανε−
πιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορή−
γησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλή−
ρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (π.δ.50/2001 άρθρο 26 παρ.
2, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον:
α) Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου ή Πιστοποιητικό Αναγνώρι−
σης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) για
την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υπο−
βολής των αιτήσεων.
Σε περίπτωση που, από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης, δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων Ιατρικής ή Οδοντιατρικής, τα οποία έχουν χορηγηθεί από Κράτη Μέλη
της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ιατρού ή Οδοντιάτρου στην ημεδαπή, σύμ−
φωνα με το π.δ. 84/1986 (ΦΕΚ 31/Α/86) και το π.δ. 98/86 (ΦΕΚ 35/Α/86), αντίστοιχα όπως ισχύουν, εξαιρούνται από
την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου.
4. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:
Α. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ:
− Άδεια άσκησης επαγγέλματος , κατά περίπτωση απαιτούμενη.
Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου αντίστοιχης Ιατρικής ειδικότητας, για τον κλάδο ΠΕ Ιατρών
Β. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ :
Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου, η οποία ιδιότητα πρέπει να υφίσταται τόσο κατά τον χρόνο
υποβολής της αιτήσεως και της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο διο−
ρισμού.
− Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη με βεβαίωση από το Υπουρ−
γείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
− Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Οδοντιατρικού Συλλόγου, η οποία ιδιότητα πρέπει να υφίσταται τόσο κατά τον
χρόνο υποβολής της αιτήσεως και της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρό−
νο διορισμού.
Από τις ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις, οι οποίες πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής
της αιτήσεως και της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο διορισμού,
πρέπει να αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη άδεια ή βεβαίωση, που
απαιτείται από την προκήρυξη.
5. ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ−ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ−).
Η προϋπηρεσία κάθε υποψηφίου βαθμολογείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 197/2008 (ΦΕΚ 261 Α΄): (ΒΛΕ−
ΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄).
6. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Βιογραφικό σημείωμα σε ειδικό έντυπο ερωτηματολόγιο που χορηγείται στους ενδιαφερομένους από τις αρ−
μόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ και στο οποίο αναγράφονται περιληπτικά τα προσόντα του υποψηφίου και
συγκεκριμένα:
i) η προϋπηρεσία,
ii) η διδακτορική διατριβή,
iii) οι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών,
iv) το επιστημονικό έργο και
v) το εκπαιδευτικό έργο.
Για την απόδειξη των προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, απαιτείται η υποβολή από τους
ενδιαφερομένους, επισήμων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα υποβάλλο−
νται από τον υποψήφιο επικυρωμένα από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.
Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου με τους τίτλους τους και
τους τίτλους των επιστημονικών περιοδικών, στα οποία δημοσιεύτηκαν.
Το ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ – ΕΤΑΜ μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο την προσκόμιση οποιασδήποτε πλήρους
επιστημονικής εργασίας, η οποία αναφέρεται στο βιογραφικό του σημείωμα.
Στην περίπτωση που ζητηθούν οι επιστημονικές εργασίες από το οικείο Συμβούλιο Επιλογής (ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ –
Ε.Τ.Α.Μ.) και είναι σε ξένη γλώσσα, πρέπει να υποβάλλονται τόσο στο πρωτότυπο όσο και επίσημα μεταφρασμέ−
νες στην ελληνική γλώσσα.
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7. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ− ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ.
Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επι−
κυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του
ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί
από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζο−
νται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή
αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου
Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμη−
νέα διορισμένο βάσει του ν.148/26−12−1913/1−2−1914.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπου−
δών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντί−
γραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποί−
ες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα
των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προ−
σκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνε−
ται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986.
Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προ−
ερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών
– άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτο−
τύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.( όχι σε αντίγραφο το
οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε
διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο
ή συμβολαιογράφο.
Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη,
συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο εν−
διαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων
που έχει στα χέρια του.
Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντί−
γραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.
2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει
την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 15/ οικ. 27928/13.10.2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2171/τ.Β’/22.10.2008, τα αντίγραφα των τίτλων
σπουδών που απονέμονται από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, μετά την επικύρωσή τους
από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ, επι−
κυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π, χωρίς να απαιτείται προσθέτως η επικύρωσή τους από
δικηγόρο.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντί−
γραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερό−
μενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει
στα χέρια του.
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής
του στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων.
Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο
κριτήριο ή ιδιότητα υπήρχε κατά την τελευταία ημέρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ − ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Η κατάρτιση των προσωρινών πινάκων πραγματοποιείται από τα Συμβούλια της Επιλογής Ιατρικού και Οδο−
ντιατρικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ (ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ − ΕΤΑΜ), τα οποία προβλέπονται από την παράγραφο 5
του άρθρου 25 ν. 3232/2004 και την παράγραφο 7β του άρθρου 37 του ν. 3518/2004 και από τις παραγράφους 3
και 4 του άρθρου 6 του π.δ. 197/2008. Τα ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ –ΕΤΑΜ συγκροτούνται ανά τομέα (παθολογικό, χειρουργικό,
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εργαστηριακό και οδοντιατρικό), είναι πενταμελή και αποτελούνται από : α) έναν μόνιμο ιατρό, και προκειμένου
για το ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ−ΕΤΑΜ οδοντιατρικού τομέα έναν μόνιμο οδοντίατρο, β) έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ια−
τρικού Συλλόγου (προκειμένου για το ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ−ΕΤΑΜ οδοντιατρικού τομέα από έναν εκπρόσωπο της Πανελ−
λήνιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας), γ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιστημονι−
κού Υγειονομικού Προσωπικού Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ και δ) από δύο ιατρούς αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με τους
κρινόμενους, οι οποίοι ασκούν χρέη εισηγητή. Οι πίνακες κατάταξης αναρτώνται στις μονάδες της έδρας του οι−
κείου νομού του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ και στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, τηρουμένου σχετικού πρωτοκόλλου.
Οι πίνακες βαθμολογικής κατάστασης αναρτώνται και στη Διοίκηση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Κατά των πινάκων αυτών
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχί−
ζει από την επομένη της κατά τα ανωτέρω αναρτήσεως τους. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της
ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο αρμόδιο κατά ειδικότητα ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ – ΕΤΑΜ, στην ακό−
λουθη διεύθυνση:
ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ−ΕΤΑΜ
…………….Τομέα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
Ένσταση για την
Προκήρυξη …./2009
Κατηγορία : Π.Ε. Ιατρών ή ΠΕ Οδοντιάτρων
Τ.Θ. 34215
Αθήνα, Τ.Κ. 102.10
Οι σχετικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από το κατά ειδικότητα αρ−
μόδιο ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ – ΕΤΑΜ καθώς και ο πλήρης φάκελος για όλα τα στάδια της διαδικασίας αποστέλλονται στο
ΑΣΕΠ, για τον έλεγχο νομιμότητας των τελικών πράξεων. Μετά τον έλεγχο, το ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ – ΕΤΑΜ καταρτίζει
τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του π.δ. 197/2008.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τρι−
άντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο εντός τεσσά−
ρων (4) μηνών από την έκδοση των πινάκων διοριστέων.
Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κατά το χρόνο του διορισμού τους στον οικείο φορέα, τα απαι−
τούμενα από τον φορέα κατά νόμο δικαιολογητικά διορισμού που βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδίους, πλην
εκείνων των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας από τις αρμόδιες
υπηρεσίες (ν. 3242/2004 και ν. 3448/2006), εντός της οριζόμενης από το νόμο προθεσμίας, άλλως οι υποψήφιοι
τίθενται εκτός της διαδικασίας του διορισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ). Τα Πα−
ραρτήματα A΄ και Β αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. Το Τεύχος αυτό της Εφημερί−
δας της Κυβερνήσεως να αποσταλεί στις οικείες Νομαρχιακές και Τοπικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, οι οποίες
θα αναρτήσουν την προκήρυξη αυτή στα καταστήματά τους.
Η προκήρυξη δημοσιεύεται δύο φορές, σε διάστημα όχι πέραν των πέντε ημερών, σε δύο ημερήσιες εφημερί−
δες της Αθήνας, μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και μία ημερήσια εφημερίδα της πόλης –έδρας του
Νομού στον οποίο προκηρύσσονται οι θέσεις και κοινοποιείται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας, στο αρμόδιο για την κρίση των υποψηφίων Συμβούλιο Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπι−
κού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ− ΕΤΑΜ) και στους οικείους ιατρικούς – οδοντιατρικούς συλλόγους. Η προκήρυξη
δημοσιεύεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
2. Ανάρτηση ολόκληρης της προκήρυξης να γίνει στον οικείο για τις ανακοινώσεις πίνακα του φορέα.
3. Ανακοίνωση της έκδοσης της προκήρυξης να δοθεί στα τοπικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2009
Ο Διοικητής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΦΕΚ 267
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ

α) Διδακτορική διατριβή, που έχει εγκριθεί ή έχει περάσει με επιτυχία τη
διαδικασία παραδοχής(1)

5

β) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης(2)

3

γ) Επιστημονικές εργασίες, συναφείς με την ειδικότητα, που έχουν δημοσι−
ευτεί σε διεθνή και ελληνικά αξιολογημένα περιοδικά. Εργασίες υπό δημο−
σίευση δεν λαμβάνονται υπόψη εκτός αν συνοδεύονται από βεβαίωση του
εκδότη του περιοδικού ότι η εργασία έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση.

Τα υπό στοιχείο γ, δ, ε, και
στ κριτήρια βαθμολογούνται
συνολικά μέχρι πέντε (5) μο−
νάδες.

δ) Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.
ε) Συμμετοχή σε συγγραφή επιστημονικών βιβλίων.
στ) Ερευνητικά προγράμματα(3)
Β. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (4)
α) Στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ως ιατρού ή οδο−
ντιάτρου κατά περίπτωση.

3 μονάδες ανά έτος

β) Σε δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

1 μονάδα ανά έτος

γ) Σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του δημοσίου.1 μονάδα
ανά έτος

1 μονάδα ανά έτος

δ) σε άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

1 μονάδα ανά έτος

ε) σε υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου

1 μονάδα συνολικά

στ) σε ιδιωτική κλινική ή σε ιδιωτικό ιατρείο ως ελεύθερος επαγγελμα−
τίας

1 μονάδα ανά δύο έτη

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
α) Η μετεκπαίδευση μετά τη λήψη της ειδικότητας, για τουλάχιστον έξι
μήνες, σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού (5)

2 μονάδες συνολικά

β) Η μετεκπαίδευση μετά τη λήψη της ειδικότητας, για τουλάχιστον έξι
μήνες, σε εξειδικευμένα κέντρα της Ελλάδας

2 μονάδες συνολικά

γ) Παρακολούθηση ιατρικών συνεδρίων και σεμιναρίων

1 μονάδα συνολικά

Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που λαμβάνει ο υποψήφιος
σύμφωνα με καθένα από τα ανωτέρω κριτήρια.
ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ
Μεταξύ των ισοβαθμούντων προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει περισσότερο χρόνο προϋπηρεσίας στο Ι.Κ.Α.
– Ε.Τ.Α.Μ
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ

(1) ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
Μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, καθώς και βεβαίωση από το αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα η οποία
να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο , εάν αυτό δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
α) πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή β) πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει
εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Σε περίπτωση που, από το πιστοποιητικό ή την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζε−
ται μόνο εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισο−
τιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος,
β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει τον βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχι−
ακός τίτλος.
(2) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, λαμβάνεται υπόψη μόνο ο δι−
δακτορικός τίτλος.
(3) Αξιολογούνται κατά προτεραιότητα τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί
από επίσημους φορείς.
(4) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει παράλληλη προϋπηρεσία σε περισσότερες από μία των περιπτώσε−
ων που βαθμολογούνται, λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπηρεσία που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων. Ο
χρόνος απόκτησης της ειδικότητας δεν λογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας.
(5) Η μετεκπαίδευση σε εξειδικευμένα κέντρα βαθμολογείται συνολικά μέχρι τέσσερις (4) μονάδες: δύο (2)
για τα ελληνικά κέντρα και δύο (2) για τα κέντρα εξωτερικού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΕΜΠΕΙΡΙΑ− (ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ−ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)
Ως προϋπηρεσία νοείται η απασχόληση ιατρού ή οδοντιάτρου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ,
σε δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού, σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του δημο−
σίου ή σε άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή σε υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ή σε ιδιωτική κλινική ή σε
ιδιωτικό ιατρείο ως ελεύθερος επαγγελματίας.
1. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας
• Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή:
Η παραπάνω προϋπηρεσία αποδεικνύεται:
α) είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργα−
σίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της,
β) είτε με όμοιου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας Ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής,
γ) είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ.1 του ν.2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 3 του
ν.2527/1997,
δ) είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα,
ε) εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του κύριου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρα−
σχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά
το άρθρο 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης
• Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών, δικαιολογητικών που απαιτούνται
από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει :
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της
απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή
ασφάλιση.
(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο
επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της
απασχόλησης του ενδιαφερομένου,
Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο
χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και
Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο
επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τού−
του.
(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να
αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.
Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέ−
πει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Ειδικές Περιπτώσεις
Στρατιωτική θητεία
Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θη−
τείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην
περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην πε−
ρίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την
απόκτησή της και μετά. Όταν από την προκήρυξη απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελμα−
τική άδεια, ο χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας.
2. Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινήσεις.
α. Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
β. Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από την
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην υπεύθυνη δήλωση του υπο−
ψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.
γ. Εάν η ασφαλιστική κάλυψη (προκειμένου για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ) προκύπτει από ημέρες ασφάλισης, οι μή−
νες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25).
Οι μήνες εμπειρίας (προκειμένου για ασφαλισμένους σε λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, πλην ΙΚΑ) μπορεί να προκύ−
πτουν και με αφαίρεση των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του χρονικού διαστήματος εμπειρίας. Στην περίπτω−
ση αυτή εάν οι ημέρες του συνόλου των διαστημάτων της εμπειρίας είναι μεγαλύτερες ή ίσες των 30 ημερών, με−
τατρέπονται σε μήνες διαιρώντας διά του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.
Ο τρόπος επικύρωσης όλων των αντιγράφων ορίζεται στο τέλος του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ της προκήρυξης.

TEΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α.Σ.Ε.Π.
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*10002671806090028*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

