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Θεοαα}'ογiτιη,29 *4-09

Οπωg 6iιoι γνωρiζετε επi](ειTα1 η πρo](1iρυξη των 20ΟΟ

θθοεcοrl μoνl}.tω\/ ιατρων στΟ 11ζA. i{ ΠΟΣΕ,YΠΙΙζΑ πιθανολογεi

τllν πρol<liρυξli στo τριτο δεl<αijpιερΟ τΟυ Mαioυ.
.].α" 

πιοr;οπc}11]τ1l(i, πaιJ πρ6TLει να ζητηθοιiν i,1-ιεοα εiναι:

1' Γ1ιoτοπΟι1lτι1(o υ7τl-lρεσια1(ων Ι-ιεταβoλifiγ pιε αtτημα στιq κατα

τ6πουg νoμαρχ1α](6ζ μον&δεg και Ι-ιε αιτιΟ}νo}iCI, την

πρ6οi*1ψη ωζ μ6uLLΟυ ιατρo.δ στΟ Ι1ζΑ,

ΠAΡAΙζΛFΙΣΗ: Ι(ρατl1οτε 2 φωτοτυπiεζ, μ1α για τοV ιp6κθ?ιΟ

σαζ στl]ν Nομαρ1ιαlcη που α,νηl<ετε 1(α1 μια για τoν

ΣtrΥΙ]ΙΙζ:\ ιboτε να θχΟυμε πλ,ηρη στo1χεια ,τρΟυ?τl]ρεοiαq

6)ιων.

2. Ι{ αiτr1οl1 δηλο:oll σε ειδιlco θντυπο τΟυ ΙΙιA 1(αυωζ l(αι τΟ

ειδιlc6 fντυπο - ερΟ]τl"1ματο7ι6γιο στΟ oποiο θα" καταγραφει τΟ
ειδιlc6 θντυπο ΙΙζA καθ6ζ τΟ

βi,ογρα'ιυιlc.5 θα γορηγriθεt" εγl<αiρωg απ6 τo ΙΙζΑ !tε την

πρΟlfliρυξ1 τωrz θθοειυν'

3, T'α πιστΟ?τΟι]lτι](d, πoυ l-ιπoΡοrir; να ζητ1]θοl5γ απδ τoν Ιατριl(6

Σri?λογο εiιlαι:
A) Πτυxio ιατρικηg lj οδον"Γιατρllfliζ

B) ?iιδεια αοl<l1οεωζ ε?τα.γγ6iι!ιατΟζ

Γ) Tiτi"οg ειδιlc6τ1]ταζ
Δ) Υπr1ρεοiα υπαtθρoυ
.εi Δ ι δ αo. Ο ρ ιΙ( 6.ζ τiτ}ιο g l1 1-ιετ απτυy'1αl<ιi ( ε 6ν θyρυν l(α"τ ατ εθ ει)

.Γα πα'ραπαr:ο: 7ΙιστΟπΟιtiτιlciv' 1-ιποροliν επiol1g \lα

t,..,ιυρ(,'..,θουi, στα, Ιζ.Ε.Π. Ι.ιε τ1l\/ επiδειξi τΟjV πρωτoτliπ(lJ\,.

ο1ο}"l1q



4: Οτιοιαδl]ποτt :τροtπliρεoiα προlctiπτει πρΟ του διορισμCI1i στΟ

ΙΙζa ]iα1 1-ιετd' τηγ i'δεια" σ,οicl1oηg επα'γγθ}"ματoζ (η

ειδιt<οτliτα δε pιετρiι.ει ωζ προδ:τi1ρεoiα) πρbπει να

αποδειlcνδεται oυμιφωνα Ι-Lε τιq διατ6ξει9 του &ρθρου 6 τoυ

προεδριlcου διατd,γLιατΟζ 197 (που τo επισυναπτουμιε).

oπωq ηδr1 bγετε ενl1μερωθεi (αrlακοiνωσ.η

263l09.} Οι θθοειg τΟ]ν γιατρων l-Lε ετηοιεg

J 11ρ6εδ ροq

τoυ ΣEYΠΙΤ(Α
ουμβd,οειg θα'

α,ναyεωθοrjr, αυτ6pιατα (θα προl<liιμει θγα κεv6 τo οπoiο

rιροοπαθοιiμε να εiναι 6αο το δυνατ6ν μιικρ6τερο)'
E,ντ6q τoυ 1ργ1liοU 6πωq επiαr1g γvωρiζετε αναpι6νεται l]

προκriρυξ1 το:ν 45Ο θθαειο1; Π.Α,Α. καθδζ και των 1600 θ6οεων

ooρto.Γo,.1ρ6νου που θα l<αλ,fιμει τΟυζ ηδη υπηρετοtiντεg ιατροrig

1-ιε ετl1αια of μβαoη.
Tο ειδιlc6 επiδοpια" αr,α}.ι6\/εται επiα1q να συl-ι,τερι?ηφθεi οτο

\/ΟΙ-LΟσχεδιο για τΟν εliσυγχρΟνισl.ι6 τοιl ΙΙζΑ που θα κατατεθεt τον

1οfνιο.
Το βαθμολ6γιο βρiοl<εται στo ΣυμβοriλιΟ τηζ Eπιlcρατεiαq

l(αι ανα1-ιθνεται ri τε)"ιlcη διευθθτησ1-1 τΟυ,

ΟποιαδliπΟτε απ*ρiα α1ετι:ε*, με τηγ μοpι*δ6τησ1] ΙtC{,ι τα'

i'οι:ειt, s6ματα Τ,ΟtJ αιpοpο.δν στηγ προlet1ρυξη αvαφθρογτα,ι

αγο:}uυτιl<i, στΟ Γtροεδρι:<6 Δι6'ταγμα i97 reΟ? σα,ζ

ι;πιtrυr,*,?ττΟυμε" Για τ{x παραπ*,νω θ6ματα fγινε αvα}ωτιlεη

εl,'i]μfΓ:ιι;,σrι {,τt1 Γεr,ι:tτi Συι,θλευση τΟυ ΣEYΙrΙa{Α Φεα/viτqq _

Li. Ξλ}"α,δ*ζ τrcιl ?τρΟ"γptατοποηsη]{ε στιq 1ιl2l{J.9,

Για το Διοιlti"iτι:ι6 Συμβ*τjλιο
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