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<Διαβiβαη τελικoli o1εδioυ πρoκτ1ρυξη6>
Αρ. πρωτ.Γ23 11 5/29'4'2009

Ι. Σε αυν61εια τoυ αvωτfρω o1ετικoιi ε1γρdφoυ ααq, 6ooν αφoρd, ηv πρoκτlρυξη δfo xιλιαδωv (2ο00) θ6oεων

μoνiμων ιατρcov-oδoντι&τρων , α0μφωνα με τo π.δ. |91/2008 (ΦΕΚ26|l22.12.2008) , oα5 απoοτf)λoμε μετ& απ6
LΧεγμo, διορΘωμfvη, τηv ε?πσυvαπτoμειrη oτo πφ6v πρoκξρυξη, καθci:g και oε ηλεκτρovικη μoρφη (διoκriττα).

FΙ πρoκηρυξη αυτη, πρ6πει vα υπηραφεi εκ βρoυq σαξ και να αzτooταλεi προg δημooiευση στην Eφημερiδα
τη5 Κυβερνηoεωq (TΦ1og Πρoηβξεωv Α.Σ.Ε.Π.). Mετα η δημoαiευoη ηζ πρoκτιρυξηq παρακαλofμε vα μαq
απooταλoriv διio (2) αιτiτυπα τoυ αvrtoτοι1ου Φ.E.K.

Ιδιαπθρωg επιoημαiνεται 6τι oτo Eθνικ6 Tυπoγραφεio θα απoοταi.'oliν η πρoκηρυξη, καθιilq και η διακετα με
τo αvτioτoι1o περu7βμεvo.

2. Εφιoτotμ τηv προoοn;η oαq o1ετικd μ τα κατωτθρω πριν ηv ωιooτoλη η6 εν λ6γω πρoκξρυξηg oτo
ΕΘvικ6 Τυπογραφεio.

α Στo dρθρo 6 τoυ αvωτ€ρω πφεδρικo0 διατξματog αναφ6pεται 6τι<< ωq πρoυπηρεoiα νoεiται αυτη

πoυ ξ1ει διαvυΘε( με oπoιαδηπoτε otr6oη εργαοiαq μετd, η ληψη ηq αδεια; &ακηoηq επωρ1€λματoq , καθιbg

επiαηq και η λειτoυφLr ιδιωτικori ιατρεioυ.>>. Σδμφωνα με τα αναφερ6μεvα oτr4 πρoηρliξειg πoυ εκδiδoνται και
ελξ1οvται α:τ6 τo ΑΣEΠ , για τoυξ γιατρofq η πρoυπηρεσiα λαμβανεται ιπ6lη μετ& τηv &δεια 1ρηoιμoπotηαηq
τiτλoυ ιατρικ.r]g εδικ6ητα6.

β oι αιηαειg.δηλdloεη καθιi:q και τo βιoγραφκ6 oημεiωμα πρθπει να πρoσαρμoσtoliν oτα αναφερ6μεvα
oτo o16διo ηq πρoηρυξηg.

3. Mετιi την κατ&ρπoη των τελικιbν πινdκων βαθμoλoγtαg τωv υπoγηφiιυν, γ1α την doκηοη απ6 τo Α.Σ.Ε'Π.
τoυ πρoβλεπ6μενoι. απ6 τη διατξειg τoυ λΙ. 2190l|994, ελ6γ1oυ, πρθτει να μα5 α:τoατειλετε 6λoυg τoυ5
πρoβλεπ6μενoυq πlvακεg κcιι τα δικαιoλoητικd, ' 6πωq αυτ& πρoκriπτoυν απ6 τo π.δ. 19712008 (ΦEΚ
26l.122.|2.2008) και ηv oικεia πρoκηρυφ'
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