
 1 

                                                                                                Β΄   ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 
        ΔΛΛΖΝΗΚΖ    ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ       

                ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ                           ΑΓΑ: 6ΕΦΦ469040-ΑΜΒ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 2
εο

 Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ                              Κάιπκλνο,  23  Μαΐνπ 2019 

     Γ.Ν-Κ.Τ ΚΑΛΜΝΟΤ « ΣΟ ΒΟΤΒΑΛΔΗΟ»                                       Αξ. Πξση.:       3270                                                                                        

 

               
                 
ΣΜ: Γξακκαηεία                                                      

Σαρ. Γηεχζπλζε : 85200 Κάιπκλνο                                                

Σει:     2243361910                                                                                     

Fax:  22430-59035                                                                             

Δ-mail: noskal@kalymnos- hospital.gr 

 

                                                                                                                                          

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  

ΘΔΔΧΝ ΚΛΑΓΟΤ ΙΑΣΡΧΝ ΔΤ ΔΠΙ ΘΗΣΔΙΑ  
 

ηνπ   Γ.Ν. - Κ.Τ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ «ΣΟ ΒΟΤΒΑΛΔΙΟ» 

 

Σν Γ.Ν. - Κ.Τ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ «ΣΟ ΒΟΤΒΑΛΔΗΟ» έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1397/83 "Δζληθφ χζηεκα Τγείαο " (ΦΔΚ 143/η. Α΄/7-10-1983) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 26 (πξνζφληα ηαηξψλ) φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην ηέηαξην άξζξν ηνπ Ν.4528/2018. 

2. Σν άξζξν 13 ηνπ Ν1965/ΦΔΚ 146
 
Α΄/1991. 

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν.2071/92, Ν.2194/94, Ν.2519/97. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν.2519/97 (ΦΔΚ 165 Α) «Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

Δ..Τ, Οξγάλσζε ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ξπζκίζεηο γηα ην θάξκαθν θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

5. Σν άξζξν 21 ηνπ Ν2737/ΦΔΚ 174
 
Α΄/1999. 

6. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35 θαη 36 ηνπ Ν.4368/16. 

7. Σν άξζξν7 θαη ην 8 ηνπ λ.4498/2017 (Α΄172) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ έλαηνπ ηνπ λ.4517/2018 (Α΄ 22)  

8. Σεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.4508/2017(Α΄200). 

9. Σν άξζξν 43 ηνπ λ.1759/1988 (Α΄50) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ 

λ. 4461/2017 (Α΄38)  

10. Σνπ άξζξνπ ηέηαξηνπ ηνπ Ν.4528/2018 (ΦΔΚ 50 Α’ ) 

11. Σνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ.4583/2018(Α΄212). 

12. Σνπ άξζξνπ 165 ηνπ λ.4600/2019(Α΄ 43). 
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13. Σελ ππ’αξ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.4044/17-1-2018 (ΦΔΚ 116 η.Β’/23-1-2018) Τπνπξγηθή Απφθαζε 

«Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη 

επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (ΑΓΑ 6ΓΓΗ465ΦΤΟ-Ν7Ο), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ.Γ4α/ΓΠνηθ.13274/13-2-2018 (548 Β΄) (ΑΓΑ 

6ΚΕΓ465ΦΤΟ-ΔΗ) θαη Γ4α/Γ.Π.νηθ.45131/12-6-2018 (ΦΔΚ 2214/Β΄/ 13-6-2018) (ΑΓΑ : 

ΧΚΑΗ465ΦΤΟ-ΥΧ6) φκνηεο. 

14. Σελ ππ΄αξηζκ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.13273/13-2-2018 (621 Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γηαδηθαζία 

πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (ΑΓΑ ΧΑΚΓ465ΦΤΟ-Κ5Κ) φπσο έρεη 

δηνξζσζεί ζην ΦΔΚ 2448/Β΄/27-6-2018. 

15. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.20585/9-3-2018 εγθχθιην ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο 

θαη ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ. (ΑΓΑ 

ΧΝ2Φ465ΦΤΟ-1ΘΕ) 

16. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.23273/19-3-2018 ζπκπιεξσκαηηθή εγθχθιην ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθαζία πξνθήξπμεο  ζέζεσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ θαη ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ (ΑΓΑ 

94ΑΟ465ΦΤΟ-Θ3Υ). 

17. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.23727/20-3-2018 δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ ζε λέα πξνθήξπμε.  

18. Σελ ππ΄αξηζκ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.48031/21-6-2018 εγθχθιην ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηνλ ηξφπν 

πξνθήξπμεο θαη ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο γηα ζέζεηο εηδηθεπκέλσλ 

ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ. (ΑΓΑ:6Γ6Φ465ΦΤΟ-ΓΓ1). 

19. Σελ Αξ.Πξση.:Γ4α/Γ.Π./36305/17-5-2019 απφθαζε (ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ) ηνπ Τπνπξγνχ 

Τγείαο θαη Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Τγείαο κε ζέκα: «Έγθξηζε γηα πξνθήξπμε ζέζεσλ 

εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ ΔΤ». 

20. Σελ ππ’ αξηζκ. Τ4α/νηθ. 39165/10-04-2012 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Οξγαληζκφο ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ-Κ.Τ. Καιχκλνπ «Σν Βνπβάιεην»» (Φ.Δ.Κ. 1245/Β/11-04-2012), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε: 

 κε ηελ ππ’ αξηζκ. Τ4α/11549/13/20-05-2013 Κ.Τ.Α. «Σξνπνπνίεζε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ 

γηαηξψλ ΔΤ ζε Ννζνθνκεία θαη Ννζνθνκεηαθέο Μνλάδεο αξκνδηφηεηαο ηεο 2
εο

 ΤΠΔ 

ΑΣΣΗΚΖ» (Φ.Δ.Κ. 1289/Β/28-05-2013),  

 ηελ ππ΄αξ. Α3α/27286/04-08-2017 ΚΤΑ "Αλαθαηαλνκή θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ  

εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ Δ..Τ., ζηελ απνθεληξσκέλε νξγαληθή κνλάδα Καιχκλνπ "ΣΟ 

ΒΟΤΒΑΛΔΗΟ" ηνπ  Δληαίνπ Ν.Π.Γ.Γ. "Γεληθφ Ννζνθνκείν Ρφδνπ «ΑΝΓΡΔΑ 

ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ» - Γεληθφ Ννζνθνκείν − K.Y. Kσ «ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟΝ» - Γ.Ν. − Κ.Τ. 

Καιχκλνπ «ΣΟ ΒΟΤΒΑΛΔΗΟ» (Φ.Δ.Κ. 2919/Β΄/24-08-2017)  θαη  

 ηελ ππ΄ αξ. Γ2α/76502/18/18-2-2019 ΚΤΑ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο 

απνθεληξσκέλεο νξγαληθήο κνλάδαο «Καιχκλνπ ΣΟ ΒΟΤΒΑΛΔΗΟ», ηνπ Γεληθνχ 
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Ννζνθνκείνπ Ρφδνπ «ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ»- Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ –Κ.Τ. ΚΧ 

«ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟΝ» - Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ –Κ.Τ. Καιχκλνπ «ΣΟ ΒΟΤΒΑΛΔΗΟ» (Φ.Δ.Κ. 

829/Β΄/08-03-2019)   

21. Σελ ππ΄ αξ. 79/23-05-19 Πξάμε έγθξηζεο ηνπ Αλαπιεξσηή  Γηνηθεηή γηα έθδνζε πξνθήξπμεο 

ηξηψλ  (3) εγθεθξηκέλσλ  ζέζεσλ θιάδνπ ηαηξψλ ΔΤ επί ζεηεία απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο. 

22. Σν γεγνλφο φηη νη ζέζεηο πνπ πξνθεξχζζνληαη είλαη θελέο θαη κε δεζκεπκέλεο κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν. 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ  

 

Σελ πιήξωζε ηωλ παξαθάηω ηξηώλ (3) ζέζεωλ εηδηθεπκέλωλ ηαηξώλ ηνπ θιάδνπ Δ..Τ. επί 

ζεηεία γηα ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ή εηδηθέο κνλάδεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηνπο θάηωζη 

βαζκνύο: 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΒΑΘΜΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΔΔΧΝ 

ΙΑΣΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ  Β’         1 

ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ  Β΄        1 

ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ή ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ή  

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ή  

ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΤΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ  

(γηα ηελ Μνλάδα Τπεξβαξηθήο Ομπγνλνζεξαπείαο) 

 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

       1 

 

 
Α. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ 

Γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη φζνη έρνπλ: 

α. Διιεληθή Ηζαγέλεηα (πιελ φζσλ πξνέξρνληαη απφ θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ.) 

β. Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο 

γ. Σίηιν αληίζηνηρεο κε ηε ζέζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο  

δ. Γελ απαηηείηαη φξην ειηθίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηεηάξηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4528/2018 

(50Α) πνπ αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 26 «Πξνζφληα ηαηξψλ» ηνπ λ. 1397/1983 (Α΄143). 

ε. Γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ Δ..Τ. απαηηείηαη γηα ην βαζκφ Δπηκειεηή Β΄, ε 

θαηνρή ηνπ ηίηινπ εηδηθφηεηαο 

ζη. Γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο ηνπ νδνληηάηξνπ ΔΤ απαηηείηαη γηα ην βαζκφ Δπηκειεηή Β΄, ε 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο  γηα πέληε (5) ρξφληα. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 4583/2018  (ΦΔΚ 212 Α΄) ζε ζέζεηο εηδηθεπκέλσλ 

ηαηξψλ θιάδνπ ΔΤ πνπ πξνθεξχζζνληαη κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2019, δελ κπνξνχλ λα ζέζνπλ 

ππνςεθηφηεηα ηαηξνί πνπ ππεξεηνχλ ζε άιιε ζέζε εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ ΔΤ, εθηφο εάλ παξαηηεζνχλ 

απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο 

πξνθήξπμεο.  Απφ ηε δηάηαμε απηή εμαηξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 36 ηνπ 

Ν.4486/2017, νη ηαηξνί πνπ ζα δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο ζε βαζκφ Γηεπζπληή. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηαηξνί 
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κε βαζκφ Γηεπζπληή δελ κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ άιιε ζέζε Γηεπζπληή αλ δελ παξέιζεη εμαεηία απφ 

ηε ιήςε ηνπ βαζκνχ (άξζξν 4 ηνπ Ν3754/2009).   

 

Β. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο ηαηξνχ 

θαη νδνληηάηξνπ  θιάδνπ Δ..Τ. είλαη ηα εμήο:  

1. Αίηεζε-δήισζε ππνςεθηφηεηαο, κε ελζσκαησκέλν ην ειεθηξνληθφ έληππν βηνγξαθηθνχ 

ζεκεηψκαηνο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

esydoctors.moh.gov.gr.  

2. Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο-δήισζεο ππνςεθηφηεηαο πνπ έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά, ππνγεγξακκέλν 

απφ ηνλ ππνςήθην.  

3. Φσηναληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ. ε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη 

θσηναληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ, θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζεο θαη θσηναληίγξαθν ηεο 

απφθαζεο ηζνηηκίαο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ, φπνπ απαηηείηαη.  

4. Φσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.  

5. Φσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο.  

6. Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ηαηξηθνχ ή Οδνληηαηξηθνχ πιιφγνπ ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη ν 

ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ε αζθνχκελε εηδηθφηεηα 

(γηα ηνπο γηαηξνχο) θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζήο ηεο.  

7. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ή θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή θσηναληίγξαθν 

δηαβαηεξίνπ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα πνιίηε θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη θαη 

επίζεκε κεηάθξαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ.  

8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ, ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη ηα εμήο:  

(α) φηη δελ έρεη αξλεζεί δηνξηζκφ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε, φηη 

έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο αλάιεςεο ππεξεζίαο,  

(β) φηη δελ έρεη παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε δπν (2) 

ρξφλσλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ 

ηελ εκεξνκελία παξαίηεζήο ηνπ. 

(γ) φηη έρεη ζπκπιεξψζεη δπν (2) ρξφληα ζπλερνχο ππεξεζίαο ζε νκνηφβαζκε κε ηελ θξηλφκελε ζέζε 

εάλ είλαη ήδε ηαηξφο ηνπ Δ..Τ.  

(δ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη δελ 

ππεξεηεί ζην Δ..Τ. ή φηη έρεη ππνβάιιεη παξαίηεζε απφ ηε ζέζε ηαηξνχ θιάδνπ Δ..Τ. ζηελ νπνία 

ππεξεηεί. Ζ παξαίηεζε ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ζηνλ θνξέα πνπ ππεξεηεί ν ππνςήθηνο, κέρξη ηε 

ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο.  

9. Γηα ηελ απφδεημε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, 

απαηηείηαη ε ππνβνιή επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ.  
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10. Γηα ηε ζέζε  ηεο Μνλάδαο Τπεξβαξηθήο Ηαηξηθήο, ν γηαηξφο ζα πξέπεη λα έρεη εηδηθή εθπαίδεπζε 

ζην αληηθείκελν, ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο θαη εάλ είλαη δπλαηφλ, πξνυπεξεζία ζε Μνλάδα 

Δληαηηθήο Θεξαπείαο. Αλ απηφ δελ είλαη θαηνξζσηφ, πξέπεη εθηφο ηνπ ρξφλνπ κεηεθπαηδεχζεσο, 

φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, λα ππνζηεί θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζε ΜΔΘ γηα έμη (6) κήλεο ηνπιάρηζηνλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο ππ’ αξηζκ. Τ4α/νηθ. 39165/10-04-2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

«Οξγαληζκφο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ-Κ.Τ. Καιχκλνπ «Σν Βνπβάιεην»» (Φ.Δ.Κ. 1245/Β/11-04-

2012). 

11. Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ πεξηιεπηηθά. 

Αλάηππα δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ζηα νπνία έρνπλ 

δεκνζηεπζεί ηέηνηεο εξγαζίεο, ππνβάιινληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ.  

12. Οη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ πηζηνπνηεηηθφ 

ειιελνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, ή απφ ην Γηδαζθαιείν Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ή απφ ην ζρνιείν Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.  

Γεθηέο γίλνληαη επίζεο βεβαηψζεηο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί κεηά 

απφ εμεηάζεηο ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔ..Τ.).  

Γηα ηνπο ηαηξνχο πνπ είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, ή απφθνηηνη 

Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ, ή δηαζέηνπλ απφθαζε ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο ηνπ πηπρίνπ ηνπο απφ 

ηνλ ΓΟΑΣΑΠ (ΓΗΚΑΣΑ) κεηά απφ εμεηάζεηο, ή έρνπλ απνθηήζεη ηίηιν εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, 

δελ απαηηείηαη βεβαίσζε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.  

13. Οη ππνςήθηνη γηα ζέζεηο νη νπνίεο πξνθεξχζζνληαη κε εηδηθέο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο βεβαηψζεηο ηα νπνία αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ πξνθήξπμε, άιισο ε 

ππνςεθηφηεηα θξίλεηαη κε παξαδεθηή.  

Όια ηα μελφγισζζα πηπρία θαη πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα έρνπλ κεηαθξαζηεί επίζεκα 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ηηο αξκφδηεο πξνο ηνχην αξρέο ηεο εκεδαπήο. ηα απιά θσηναληίγξαθα 

ησλ μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ε ζθξαγίδα ηεο Υάγεο 

(APOSTILLE) πνπ έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθφ. ε θάζε πεξίπησζε θαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ππ’ αξηζκ. ΓΗΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014 (ΑΓΑ: ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ) θαη 

ΓΗΑΓΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΓΑ: ΒΜ3ΛΥ-ΤΝ9) εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα 

μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα έγγξαθα απηά έρνπλ 

επηθπξσζεί πξσηίζησο απφ δηθεγφξν. 
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Γ. ΠΡΟΘΔΜΙΑ & ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

Ζ αίηεζε-δήισζε ππνςεθηφηεηαο ππνβάιιεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε esydoctors.moh.gov.gr 

κε ηε ρξήζε ησλ θσδηθψλ εηζαγσγήο ζην TAXISNET. ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε νη 

ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο.  

 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεωλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε esydoctors.moh.gov.gr αξρίδεη 

ζηηο 11/6/2019 ώξα 12:00 θαη ιήγεη ηελ  1/7/2019 ώξα 12:00. 

Κάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηα ζε κία (1) έσο θαη πέληε (5) ζέζεηο 

εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ., πνπ έρνπλ πξνθεξπρζεί απφ κία Τ.ΠΔ., κε ηηο πξνθεξπρζείζεο 

ζέζεηο ηεο 1εο θαη 2εο Γ.Τ.ΠΔ., θαζψο θαη ηεο 3εο θαη 4εο Γ.Τ.ΠΔ. λα ζεσξνχληαη, αληηζηνίρσο, σο 

ζέζεηο κηαο (1) Τ.ΠΔ. ηελ αίηεζή ηνπ ν ππνςήθηνο δειψλεη ππνρξεσηηθά ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ηνπ 

γηα θάζε ζέζε. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο 1Ζ 

Γ.Τ.ΠΔ ζα ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά γηα ηηο ππνςεθηφηεηεο πνπ θαηαηέζεθαλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα 

θαηαζέζεη ζηε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο 1εο Γ.Τ.ΠΔ, απηνπξνζψπσο ή κε 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ πξφζσπν ή λα απνζηείιεη ηαρπδξνκηθά, είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή είηε 

κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο, ζε έληππε κνξθή ηα δηθαηνινγεηηθά θαη εθηππσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν 

αληίγξαθν ηεο ππνβιεζείζαο ειεθηξνληθά αίηεζεο ζε θιεηζηφ θάθειν ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε 

ζέζε γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηα. (ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ησλ 

εγγξάθσλ, γηα ην εκπξφζεζκν ηεο θαηάζεζεο ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπο γηα 

απνζηνιή θαη φρη ε εκεξνκελία παξαιαβήο απφ ηε 1ε Γ.Τ.ΠΔ.). Ο ππνςήθηνο πνπ ππνβάιιεη 

ππνςεθηφηεηα ζε δηαθνξεηηθφ πκβνχιην, θαηαζέηεη ηζάξηζκνπο κε ηηο ζέζεηο πνπ δηεθδηθεί 

θαθέινπο δηθαηνινγεηηθψλ κε εθηππσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν αληίγξαθν ηεο ππνβιεζείζαο 

ειεθηξνληθά αίηεζεο ζε θάζε θάθειν.    

Γηα ηελ απφζπξζε ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο απαηηείηαη ε ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο ζηε Γηεχζπλζε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο 1εο Γ.Τ.ΠΔ.  

Ζ ππνβνιή πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο αηηήζεσλ-δειψζεσλ γηα ηελ ίδηα ζέζε έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ 

απηνδίθαην απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.  

Ζ αίηεζε-δήισζε επέρεη θαη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75) σο 

πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ δεινχκελσλ ζ’ απηήλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνςεθίνπ. 

Ζ παξνχζα πξνθήξπμε απνζηέιιεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε dpnp_@moh.gov.gr. ηνπ 

ηκήκαηνο Ηαηξψλ Δ..Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ, 

αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπν ΓΗΑΤΓΔΗΑ (httpw://diavgeia.gov.gr.) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α') θαη ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο 2εο Γ.Τ.ΠΔ. Πεηξαηψο & Αηγαίνπ θαη 

mailto:dpnp_@moh.gov.gr
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θνηλνπνηείηαη ζηελ 1ε Τ.ΠΔ. Αηηηθήο ζηνλ Παλειιήλην Ηαηξηθφ χιινγν, ζηνλ Ηαηξηθφ χιινγν 

Καιχκλνπ, Κσ,  Ρφδνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπο.   

 

 

          Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ  ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

 

    

             

         ΒΟΛΟ  ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

                   

 

     

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

 1.Τπ. Τγείαο - Γ/λζε Αλζξ. Πφξσλ Ν. Π. - Σκήκα Ηαηξψλ ΔΤ 

     (Αξηζηνηέινπο 17, Σ.Κ.10187, Αζήλα) 

     ΦΑΞ 210-5248751, e-mail: dpnp_a@moh.gov.gr  

2. 2
ε
 Τ.Π.Δ. Πεηξαηψο & Αηγαίνπ - Γ/λζε Αλάπη. Αλζξ. Γπλακηθνχ 

    ( Θεβψλ 46-48 Σ.Κ.18543 ΠΔΗΡΑΗΑ) 

    ΦΑΞ 210-4212180, e-mail: daada@2dype.gr  

3. 1ε Τ.ΠΔ. Αηηηθήο 

    Εαράξσθ 3, ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ Σ.Κ. 11521 ΑΘΖΝΑ 

    ΦΑΞ 213-20101433, e-mail: dioikisi@1ypatt.gr  

4. Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο 

    (Πινπηάξρνπ 3 & Τςειάληνπο, Σ.Κ.106 75, Αζήλα) 

5.Ηαηξηθφο χιινγνο Καιχκλνπ 

   (Άγηνο Θενιφγνο  Σ.Κ.85200 Σ.Θ.5 ΚΑΛΤΜΝΟ) 

    e-mail: info@isek.gr 

6.Ηαηξηθφο χιινγνο Κσ 

    (Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 5 Σ.Κ. 85300 ΚΧ) 

    θαμ:2242026551, e-mail: iskoippokratis@gmail.com 

7.Ηαηξηθφο χιινγνο Ρφδνπ 

   (Δξπζξνχ ηαπξνχ 14 Σ.Κ. 85100 ΡΟΓΟ) 

   θαμ: 2241078009, e-mail: med@ isrodou.gr 

 

 

ΕΣΏΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1.Γξαθείν Γηνηθήηξηαο 

2.Γξαθείν Αλ. Γηνηθεηή 

3.Γ/ληή Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο 

4.Γ/ληέο Ηαηξηθψλ Σνκέσλ 

5.Γ/ληέο αλαθεξνκέλσλ Σκεκάησλ 

6. Γ.Γ. 

7.Γξακκαηεία 

8.Γξ.Πξνζσπηθνχ             


