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AAA: ΨΦ8Ξ7ΑΑ-ΚΒΤ
ANΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

θεσσαλονίκη 1 1 Ιουνίου 2019
Αρ.Πρωτ: ΔΔΥΚΜ/ΜΕΘ/3661 54(1 3349)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ανακοινώνουμε ότι με την Αριθμ.32351 (ΦΕΚ 202 7/Β 73-6-2019) Κοινή
Υπουργική Απόφαση στο νοσηλευτικό Ιδρυμα του Νοσοκομείου θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» 

μεταφέρθηκαν / μετατράπηκαν δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων 
ιατρών ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας και Ακτινοδιαγνοιίοτικής σε δυο (2)

οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Ρευματολογίας.
Η πλήρωση των πιο πάνω (2) δύο θέσεων σε πρώτη εφαρμογή και εφόσον οι αιτήσεις 

των ενδιαφερομένων είναι πλέον των δύο (2) θα γίνει ύστερο από κλήρωση 
που θα πραγματοποιηθεί στις 1 9-09-201 9, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1 0.00 π.μ.

στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας ΜΕΘ ( 26ης Οκτωβρίου 64), ενώπιον Επιτροπής που θα συγκροτηθεί
με Απόφαση της Προϊσταμένης Δ/νοης Δημόσιος Υγείας και στην οποία θα παρίστανται 

και δυο (2) από τους παρευρισκόμενους υποψήφιους ιατρούς εφόσον το
επιθυμούν.
Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ιατροί πληρούν τις προϋποθέσεις το-
Γΐοθετησης-πρόσλπψης, δηλ ανήκουν σε από μία από τις κάτωθι ανοφερόμενες
κατηγορίες:
α. Όσοι έχουν εκπληρώσει δύο (2) χρόνια Παθολογίας και εκκρεμεί αίτησή τους για
Ρευματολογία
β. Όσοι έχουν εκπληρώσει δύο (2 ) χρόνια Παθολογίας και δεν εκκρεμεί αίτησή τους
για καμία άλλη ιατρική ειδικότητα
γ. Όσοι έχουν εκπληρώσει τα δύο (2) χρόνια Παθολογίος και υπηρετούν για μειωμένη
άσκηση Ρευματολογίας
Η κλήρωση αφορά όλους όσα έχουν υποβάλει αιτήσεις ενώ όσοι από αυτούς δεν
αναδειχθούν για την κάλυψη των θέσεων διαμορφώνουν τη νέα σειρά προτεραιότητας 

με τη σειρά που κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση, ότι το ενδιαφέρον τους
να παραμείνουν στη νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν από την κλήρωση.
Οι ιατροί που θα κληρωθούν χάνουν το δικαίωμα που τυχόν απορρέει από προγενέστερη 

αίτησή τους ενώ οι υπόλοιπα το διατηρούν εφόσον δεν αναδειχθούν υποψήφιοι 

για την κάλυψη της θέσης από την εν λόγω κλήρωση.
Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 02-09-201 9 έως και 1 3-
09-201 9. Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της χώρας παρακαλούνται 

όπως γνωστοπαήσουν εγκαίρως τα παραπάνω στους Ιατρικούς Συλλόγους και
τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της αρμοδιότητας τους
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