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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεμνπξίνπ  αθνχ έιαβε ππ’ φςηλ: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1397/1983 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο» (ΦΔΚ143/η.Α/710-

1983), θαη εηδηθφηεξα ηνπ αξ. 26 («πξνζφληα ηαηξψλ») φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

αξ. 4 ηνπ Ν.4528/2018. 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 84 ηνπ Ν. 2071/1992 «Δθζπγρξνληζκφο θαη 

Οξγάλσζε ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο» (ΦΔΚ 123/η.Α/15.07.1992). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 2519/1997 «Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

Δζληθνχ πζηήκαηνο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ξπζκίζεηο γηα ην θάξκαθν θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 165/η.Α/21.08.1997). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2. ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.1759/1988 (ΦΔΚ 50/88/η.Α.) φπσο 

ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν.2072/1992 (ΦΔΚ 125/92/η.Α. «Ρχζκηζε 

επαγγέικαηνο εηδηθνχ ηερληθνχ πξνζεηηθψλ θαη νξζξσηηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ινηπψλ 

εηδψλ απνθαηάζηαζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2737/1999 «Μεηακνζρεχζεηο αλζξσπίλσλ 

ηζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 174/η.Α/27.08.1999). 
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6. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 θαη 39 ηνπ Ν. 2889/2001 «Βειηίσζε θαη 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

37/η.Α/02.03.2001). 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ 

πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 256/η.Α/02.11.2001). 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3204/2003 «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο λνκνζεζίαο 

γηα ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη ξπζκίζεηο άιισλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο» (ΦΔΚ 296/η.Α/23.12.2003). 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3205/2003 «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ιεηηνπξγψλ θαη 

ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ ... θαη Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 297/η.Α/23.12.2003). 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 81/η.Α/04.04.2005), φπσο απηέο 

ηξνπνπνηήζεθαλ, ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3370/2005 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ 

δεκφζηαο πγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 176/η.Α/11.07.2005). 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ θεθ. Β', ηνπ άξζξνπ 3, παξ. 10 ηνπ Ν. 3527/2007 «Κχξσζε 

ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 25/η.Α/09.02.2007). 

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

134/η.Α/18.06.2007). 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3731/2008 «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη 

ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» (ΦΔΚ 

263/η.Α/23.12.2008). 
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15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3754/2009 «Ρχζκηζε σξψλ απαζρφιεζεο ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ ηαηξψλ ΔΤ, ζχκθσλα κε ην π.δ. 76/2005 θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 43/η.Α/11.03.2009), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. 

16. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. Τ10α/Γ.Π.νηθ. 55177/27.04.2009 εγθχθιην γηα ηελ 

Δθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 3754/2009 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. 

17. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. Τ10α/Γ.Π.87169/29.06.2009 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

18. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3868/2010 «Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο» (ΦΔΚ 129/η.Α/03.08.2010). 

19. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3986/2011 «Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012-2015» (ΦΔΚ 152/η.Α/01.07.2011). 

20. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4093/2012 «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ ... 

ηξαηεγηθήο 2013-2016» (ΦΔΚ 222/η.Α/12.11.2012), φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ 

θαη ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. 

21. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4316/2014 «Ίδξπζε παξαηεξεηεξίνπ άλνηαο ... αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 270/η.Α/24.12.2014). 

22. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35, 36 θαη 37 ηνπ Ν. 4368/2016 «Μέηξα γηα ηελ 

επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 21/η.Α/21.02.2016). 

23. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.4498/2017 (Α΄172). 

24. Σελ ππ’αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.4044/17.01.2018 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο 

θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Τγείαο κε ηίηιν «Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ επηινγήο 

θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο 

θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (ΑΓΑ: 6ΓΓΗ465ΦΤΟ-Ν7Ο). 
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25. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π. νηθ. 13274/13.02.2018 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο 

θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Τγείαο κε ηίηιν «Σξνπνπνίεζε απφθαζεο 

θαζνξηζκνχ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, 

αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (ΑΓΑ: 

6ΚΕΓ465ΦΤΟ-ΔΗ), πνπ ηξνπνπνηεί ηελ αλσηέξσ 24 ζρεηηθή. 

26. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.13273/13.02.2018 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο 

θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Τγείαο κε ηίηιν «Γηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ 

ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (ΑΓΑ: ΩΑΚΓ465ΦΤΟ-Κ5Κ). 

27. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.20585/09.03.2018 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

κε ηίηιν «ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ 

Δ..Τ. θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο» (ΑΓΑ: ΩΝ2Φ465ΦΤΟ-1ΘΕ). 

28. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.23273/19.03.2018 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

κε ηίηιν «πκπιεξσκαηηθή εγθχθιηνο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ 

ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ. θαη ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ» (ΑΓΑ: 94ΑΟ465ΦΤΟ-Θ3Υ). 

29. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.21989/16.03.2018 έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα 

πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ Δ..Τ. 

30. Σνλ νξγαληζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ ΦΔΚ 1152/10-12-2012 η.Β’ φπσο ηζρχεη.  

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι 

Σελ πξνθήξπμε πιήξσζεο: 

1.  Μηαο (1) ζέζεο, εηδηθεπκέλνπ ηαηνχ επί ζεηεία ηνπ θιάδνπ Δ..Τ., εηδηθφηεηαο 

Αθηηλνδηαγλσζηηθήο  , ζηνλ βαζκφ Δπηκειεηή/ξηαο Α΄. 

II. Γηα ηελ αλσηέξσ ζέζε γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη φζνη θαηέρνπλ:  

α. Διιεληθή Ηζαγέλεηα, πιελ φζσλ πξνέξρνληαη απφ Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ. 

 β. Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.  
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γ. Σίηιν αληίζηνηρεο κε ηε ζέζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, άζθεζε  Δηδηθφηεηαο γηα δχν 

(2) ηνπιάρηζηνλ έηε. 

III. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ 

πιήξσζε ηεο αλσηέξσ ζέζεο ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ. είλαη ηα εμήο: 

1. Αίηεζε-δήισζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

esydoctors.moh.gov.gr. 

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

ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ/ηελ ππνςήθην/α. 

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

απαηηείηαη επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ, επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν 

επίζεκεο κεηάθξαζεο θαη θσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηζνηηκίαο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ, 

φπνπ απαηηείηαη. 

4. Φσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. 

5. Φσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο. 

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

ρξφλνο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ε αζθνχκελε εηδηθφηεηα 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. Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή βεβαίσζε λφκηκεο απαιιαγήο, φπνπ 

είλαη απαξαίηεηε, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην ηκήκα ηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ/ηεο ππνςήθηνπ/αο γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ, ζηελ νπνία λα 

αλαθέξνληαη φηη: 
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(α) 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) δελ έρεη παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε 

δπν (2) ρξφλσλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ/ηεο ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη έρνπλ 

ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαίηεζήο ηνπ/ηεο. 

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

θξηλφκελε ζέζε εάλ είλαη ήδε ηαηξφο ηνπ Δ..Τ. 

(δ) ππεχζπλε δήισζε ππνςεθίνπ/αο γηα ζέζε Δπηκειεηψλ Α’ ή Δπηκειεηψλ Β’  πνπ 

ζα πξνθεξπρζνχλ κέρξη 31-12-2018 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. 

10. Γηα ηελ απφδεημε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα, απαηηείηαη ε ππνβνιή επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ. 

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 
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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. 

IV. 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. 

V. 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. 
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VI. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

esydoctors.moh.gov.gr αξρίδεη ζηηο 10/4/2018 ώπα 12μ.μ θαη ιήγεη ζηηο 27/04/2018 

ώπα 23:59. 

VII. Μέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

ππνςεθηφηεηαο, ν/ε ππνςήθηνο πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ηεο 6εο Γ.Τ.ΠΔ  Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νήζσλ, Ζπείξνπ & 

Γπηηθήο Διιάδαο, Γηεχζπλζε : Τπάηεο 1 θαη Ν.Δ.Ο Παηξψλ Αζελψλ ηθ 26441 

Πάηξα 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. Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ γηα θάζε 

ππνςεθηφηεηα ηίζεηαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο νηθείαο 

Γ.Τ.ΠΔ, επί ηνπ θιεηζηνχ θαθέινπ. 

VIII. Γηα ηελ απφζπξζε ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο απαηηείηαη ε ππνβνιή ππεχζπλεο 

δήισζεο ζηε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο νηθείαο Γ.Τ.ΠΔ. 

VIIII ΑΝΑΡΣΗΗ : Ζ απφθαζε – πξνθήξπμε αλαξηάηαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010(ΦΔΚ 112
 
Α’) θαη θνηλνπνηείηαη ζην Παλειιήλην 

Ηαηξηθφ χιινγν θαη ζηνπο θαηά ηφπνπο Ηαηξηθνχο πιιφγνπο , ελψ απνζηέιιεηαη 

ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (dpnp_moh.gov.gr ), θαζψο θαη 

απνζηέιιεηαη ζηελ 6
ε
 Γ.Τ.Π.Δ. , πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζφηνπν ηεο . 

Επίζηρ ολόκληπη η πποκήπςξη θέζεων κλάδος Ιαηπών ΕΤ , αναπηάηαι ζηην 

ηλεκηπονική Διεύθςνζη ηος Νοζοκομείος μαρ  www.kefalonia-hospital.gr. 

Ο Αλ . Γηνηθεηήο ηνπ ΓΝ Λεμνπξίνπ 

Γεκήηξηνο Γεκνπιηφο  


