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7η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΣΗ 

ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΠΔΔ Γ.Ν. ΛΑΙΘΙΟΤ & 

Γ.Ν.-Κ.Τ. ΝΕΑΠΟΛΕΩ «ΔΙΑΛΤΝΑΚΕΙΟ» 

Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα 

Ιεράπετρας 

------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

           Ιεράπετρα: 7-10-2022   

           Αριθ. Πρωτ. :1168 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΕΕΩ  ΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟΤ ΙΑΣΡΟΤ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ Ε..Τ. 

 

Ν  εθηειψλ ρξέε Αλαπιεξσηή  Γηνηθεηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Νξγαληθήο Κνλάδαο Ηεξάπεηξαο 

ηνπ Γ.Λ. Ιαζηζίνπ έρνληαο ππφςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο: 

α) Ρνπ άξζξ. 26 ηνπ Λ.1397/1983 (ΦΔΘ143/1983 η.Α΄) «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο» φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν ηέηαξην ηνπ λ. 4528/2018(ΦΔΘ:50/16-3-2018 η.Α’) «Θχξσζε 

Πχκβαζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Ξαζηέξ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

β) Ρεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 2071/1992 (ΦΔΘ: 123/1992 η.Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 4368/2016 (ΦΔΘ:21/21-

2-2016 η. Α’) «Κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

γ) Ρεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ. 4025/2011 (ΦΔΘ:228/2-11-2011) «Αλαζπγθξφηεζε 

Φνξέσλ Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Θέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε Δ.Π.. θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»θαζψο θαη ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Λ.3918/2011 (ΦΔΘ 31/Α/2-3-2011). 

δ) Ρεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ.2737/1999 (ΦΔΘ: 174/27-8-1999) «Κεηακνζρεχζεηο 

αλζξσπίλσλ ηζηψλ θαη νξγάλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ε) Ρνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.3754/2009 (ΦΔΘ43/11-3-2009 η.Α΄) «Οχζκηζε φξσλ απαζρφιεζεο ησλ 

λνζνθνκεηαθψλ ηαηξψλ ηνπ Δ.Π.., ζχκθσλα κε ην π.δ. 76/2005 θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

ζη) Ρνπ Λ. 2519/1997 (ΦΔΘ: 165/1997 η.Α΄) «Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ 

Ππζηήκαηνο γείαο, νξγάλσζε ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ξπζκίζεηο γηα ην θάξκαθν θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

δ) Ρνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4498/2017 (ΦΔΘ: 172/2017 η.Α’), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 

3 ηνπ λ. 4647/2019(ΦΔΘ: 204/16-12-2019) «Θαηεπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο ησλ 

πνπξγείσλ γείαο, Δζσηεξηθψλ, Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ηδίνπ λφκνπ (λ. 4498/2017) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 

4 ηνπ λ. 4647/2019 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην 25ν άξζξν ηνπ θεθαιαίνπ Γ΄ ηνπ Λ.4471/2021, 

(ΦΔΘ: 16/Α΄/1-2-2021). 

ε) Ρνπ άξζξνπ 43 ηνπ Λ.1759/1988 (ΦΔΘ 50/1988 η.Α’) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηου άρθρου 29 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/28-3-2017 τ.Α΄) «Κεηαξξχζκηζε ηεο Γηνηθεηηθήο 

Νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο. Θέληξα Δκπεηξνγλσκνζχλεο ζπάλησλ θαη 

πνιχπινθσλ λνζεκάησλ, ηξνπνπνίεζε ζπληαμηνδνηηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ λ. 4387/2016 θαη 

άιιεο δηαηάμεηο.» 

ζ) Ρνπ ηξίηνπ (3ν) άξζξνπ ηνπ Λ.4655/2020 (ΦΔΘ:31-1-2020 η.Α’) «Θχξσζε ησλ επηκέξνπο 

ζπκβάζεσλ δσξεάο ηεο απφ 6.9.2018 Πχκβαζεο Γσξεάο κεηαμχ ηνπ Ηδξχκαηνο «Θνηλσθειέο 

Ίδξπκα Πηαχξνο Π. Ληάξρνο» θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα ηελ ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε 
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ησλ ππνδνκψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο πνπ θπξψζεθε κε ηνλ λ. 4564/2018 (ΦΔΘ: 170 η.Α΄) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο.» 

η) Ρελ ππ’αξ.10α/Γ.Ξ. νηθ. 60934/8-7-2014 πνπξγηθή Απφθαζε «Σαξαθηεξηζκφο σο άγνλσλ, 

απνκαθξπζκέλσλ, λεζησηηθψλ θαη πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο 

επηθνπξηθνχο ηαηξνχο». 

ηα) Ρν ππ’αξ.Α2α/Γ.Ξ.νηθ.37742/26-5-2016 έγγξαθν πνπξγείν γείαο «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά 

κε ππνβνιή μελφγισζζσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ζέζεηο ηαηξψλ θιάδνπ ΔΠ» 

ηβ) Ρν ππ’αξ.Α2α/Γ.Ξ.νηθ.44231/15-6-2016 έγγξαθν πνπξγείν γείαο «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά 

κε βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή λφκηκεο απαιιαγήο». 

ηγ) Ρηο αξ. Γ4α/Γ.Ξ.νηθ.26167/4-4-2019, Γ4α/Γ.Ξ.νηθ.33995/8-5-2019 & Γ4α/Γ.Ξ.νηθ.43393/9-7-

2020 δηεπθξηληζηηθέο εγθπθιίνπο πνπξγνχ γείαο «Πρεηηθά κε εγγξαθή ζην Κεηξψν 

Κηζζνδνηνχκελσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ», «Πρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ζέζεηο 

εηδηθεπκέλσλ Ηαηξψλ ΔΠ Γεληθήο Ηαηξηθήο ή Ξαζνινγίαο ησλ Κνλάδσλ γείαο Ρσλ ΓΞΔ» θαη 

«Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο Ηαηξψλ θιάδνπ ΔΠ ζε λέα 

πξνθήξπμε», αληηζηνίρσο. 

ηδ) Ρελ αξ. Γ4α/Γ.Ξ.νηθ.7330/5-2-2020 (ΦΔΘ:320/6-2-2020 η.Β’) πνπξγηθή απφθαζε 

«Θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη 

επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ.Π..» φπσο δηνξζψζεθε κε ηελ αξ. 

Γ4α/Γ.Ξ.νηθ.12498/24-2-2020 πνπξγηθή απφθαζε θαη ηξνπνπνηήζεθε,  ζπκπιεξψζεθε, κε 

ηελ αξ. Γ4α/Γ.Ξ.νηθ.27696/30-4-2020 πνπξγηθή απφθαζε. 

ηε) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ 14νπ άξζξνπ Ξξάμεο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (ΦΔΘ: 84/Α΄/13-4-2020). 

ηο΄)Ρελ αξ. Γ4α/Γ.Ξ.νηθ.7328/5-2-2020 (ΦΔΘ:319/6-2-2020 η.Β’) πνπξγηθή απφθαζε 

«Γηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ.Π..». 

ηδ΄)Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4735/12-10-2020, ζρεηηθά κε ηελ «Πχληκεζε 

πξνζεζκηψλ γηα ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ Ηαηξψλ θιάδνπ ΔΠ πνπ εγθξίζεθε κε 

ηελ ππφ ζηνηρεία Γ4α/ΓΞ 54849/21-9-2020 πνπξγηθή απφθαζε». 

ηή) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Λ.4745/6-11-2020 ζρεηηθά κε ηελ «πνβνιή 

ππνςεθηφηεηαο θαη δηαδηθαζία θξίζεο θαη ηνπνζέηεζεο-Ρξνπνπνίεζε ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ Λ.4498/2017». 

ηζ΄) Ρελ αξ.Γ4α/Γ.Ξ.ΝΗΘ.39417/23-6-2021 πνπξγηθή απφθαζε «Θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ 

επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο 

θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ.Π..». 

θ΄) Ρν αξ. Γ4α/Γ.Ξ.51510/11-10-2021 δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν πνπξγνχ γείαο ζρεηηθά κε 

ηελ κνξηνδφηεζε ηνπ ρξφλνπ κεηεθπαίδεπζεο ησλ Ηαηξψλ ζε έκκηζζε ζέζε. 

θα΄) Ρν αξ.Γ4α/Γ.Ξ.νηθ.33454/7-6-2022 δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν πνπξγνχ γείαο κε ζέκα 

«Νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ ηαηξψλ θιάδνπ ΔΠ». 

2.Ρελ αξ.Γ4α/Γ.Π.55065/6-10-2022 απόυαση πνπξγείνπ γείαο κε ζέκα «Έγθξηζε γηα 

πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ Ηαηξψλ θαη Νδνληηάηξσλ ηνπ θιάδνπ ΔΠ». 

3. Ρελ αξ. Γ4β/Γ.Ξ.νηθ.55111/29-9-2022 (ΑΓΑ: ΩΛΜ6465ΦΝ-ΔΘΞ) πνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΘ 

911/η..Ν.Γ.Γ/ 30-9-2022) παχζεο ηνπ  Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηνπ Γ.Λ. Ιαζηζίνπ κε 

αξκνδηφηεηα ζηελ Α.Ν.Κ. Ηεξάπεηξαο. 

4. Ρνλ νξγαληζκφ ηνπ Λνζνθνκείνπ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ε Ι 

 

Ρελ πιήξσζε ηεο θαησηέξσ ζέζεσο ηνπ θιάδνπ Ηαηξψλ ΔΠ, επί ζεηεία, ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Νξγαληθήο Κνλάδαο Ηεξάπεηξαο ηνπ Γ.Λ. Ιαζηζίνπ: 
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-Μίαρ (1) θέζηρ ειδικεςμένος Ιαηπού ειδικόηηηαρ Αναιζθηζιολογίαρ ζηον βαθμό ηος 

Δπιμεληηή Β΄ 

 

Γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε γίλνληαη δεθηνί φζνη ππνςήθηνη έρνπλ: 

 

1)  Διιεληθή Ηζαγέλεηα ή Ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. 

2)  Άδεηα άζθεζεο Ηαηξηθνχ Δπαγγέικαηνο. 

3)  Ρίηιν Ηαηξηθήο Δηδηθφηεηαο αληίζηνηρεο κε ηε ζέζε. Δπιζήμανζη:νη ηίηινη πνπ έρνπλ απνθηεζεί 

ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ.415/1994 (ΦΔΘ 236 η.Α’) είλαη ηζφηηκνη θαη ηζνδχλακνη. 

 

Δπιζήμανζη: 

α) Νη ππνςήθηνη πνπ ζα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε εξαιπούνηαι ηηρ 

ςποσπέωζηρ ςποβολήρ βεβαίωζηρ εκπλήπωζηρ Τπηπεζίαρ Τπαίθπος πνπ νξίδεη ην Λ.Γ. 

67/1968 (ΦΔΘ 303/Α’), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ.2737/99 πνπ 

ηζρχεη γηα ηα Λνκαξρηαθά Γεληθά Λνζνθνκεία-Θέληξα γείαο, Θέληξα γείαο θαη Ξνιπδχλακα 

Ηαηξεία.  

β) Απφ 1-1-2022 δελ ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ζηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ 

Ηαηξψλ ΔΠ φπσο νξίδνληαλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ηξίηνπ άξζξνπ ηνπ Λ.4655/2020 θαη ζπγθεθξηκέλα 

νη εηδηθεπκέλνη Ηαηξνί θιάδνπ ΔΠ, δελ νθείινπλ λα παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο πξνθεηκέλνπ 

λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε.  

   Δμαθνινπζνχλ φκσο, λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ ηφζν νη πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Λ.2519/1997 γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο Δπηκειεηή Α΄ θαη 

Δπηκειεηή Β΄ φζν θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Λ.3918/2011 γηα ηε δηεθδίθεζε 

ζέζεο Γηεπζπληή. 

  Δπίζεο, εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζε ηζρχ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Λ.3918/2011 

ζηηο νπνίεο νξίδεηαη φηη νη θαηέρνληεο ην βαζκφ Γηεπζπληή δελ κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ άιιε 

ζέζε, αλ δελ παξέιζεη εμαεηία απφ ηε ιήςε ηνπ βαζκνχ, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ δηεθδηθνχλ 

ζέζε Ππληνληζηή Γηεπζπληή.   

 

 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 

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

esydoctors.moh.gov.gr. 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. Γεδνκέλνπ φηη ε επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ-δειψζεσλ γίλεηαη ειεθηξνληθά, νη 

ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα αληίζηνηρα ηεηξαγσλίδηα θαη πεδία ηεο 

ειεθηξνληθήο αίηεζεο-δήισζεο πνπ αλαθέξνληαη ζε αληίζηνηρα πξνζφληα ή θξηηήξηα ή ηδηφηεηεο 

θαη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. Ζ ειεθηξνληθή αίηεζε-δήισζε 

κεηά ηελ νξηζηηθή θαηαρψξηζή ηεο παξέρεηαη ζε εθηππψζηκε κνξθή, ε νπνία αλαγξάθεη θαη ηνλ 

αξηζκφ πξσηνθφιινπ ειεθηξνληθήο αίηεζεο. Δάλ δελ ζπκπιεξσζνχλ-επηιεγνχλ ηα ππνρξεσηηθά 

ηεηξαγσλίδηα-πεδία, ηφηε ε αίηεζε δελ θαηαρσξείηαη θαη είλαη αδχλαην λα ππνβιεζεί. Ζ ππνβνιή 

πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο αηηήζεσλ-δειψζεσλ δελ είλαη εθηθηή, φκσο ν ππνςήθηνο δχλαηαη, εληφο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ, λα αθπξψζεη ηελ ππνβιεζείζα θαη λα ππνβάιεη εθ λένπ 

αίηεζε-δήισζε.  

2.     Αξρείν pdf ή JPEG ή jpg ή x-png ή png ηνπ πηπρίνπ. Πε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο 

αιινδαπήο απαηηείηαη ην πηπρίν κε ηε ζθξαγίδα ηεο Σάγεο, ε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ θαη ε 
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απφθαζε ηζνηηκίαο ηνπ ΓΝΑΡΑΞ, φπνπ απαηηείηαη. Όια ηα πξναλαθεξφκελα ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ ζε κνξθή αξρείνπ/σλ pdf ή JPEG ή jpg ή x-png ή png.  

             3.     Αξρείν pdf ή JPEG ή jpg ή x-png ή png κε ηελ απφθαζε άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.    

4.    Αξρείν pdf ή JPEG ή jpg ή x-png ή png ηεο απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο. 

5.     Αξρείν pdf ή JPEG ή jpg ή x-png ή png κε πξφζθαηε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ 

ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ε 

αζθνχκελε εηδηθφηεηα θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζεο ηεο θαη γηα ηνπο νδνληηάηξνπο 

αληίζηνηρε βεβαίσζε ηνπ Νδνληηαηξηθνχ Ππιιφγνπ.  

6.   Αξρείν pdf ή JPEG ή jpg ή x-png ή png ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο ή ηνπ δειηίνπ 

αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα πνιίηε θξάηνπο κέινπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο  απαηηείηαη θαη επίζεκε κεηάθξαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ. 

7.   Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή αξρείνπ pdf ή JPEG ή jpg ή x-png ή png κε ππνγεγξακκέλε   

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ, ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη ηα εμήο:  

Γηα ζέζεηο Δπηκειεηψλ Α & Β΄:  

          (α) δελ ππεξεηψ ζε νκνηφβαζκε κε ηελ ππφ δηεθδίθεζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ. Π.. ή 

ππεξεηψ ζε νκνηφβαζκε κε ηελ ππφ δηεθδίθεζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ. Π.. θαη έρσ 

ζπκπιεξψζεη δχν ρξφληα ζπλερνχο ππεξεζίαο ζηε ζέζε απηή.  

(β) δελ έρσ παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ.Π.. πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε δπν   

(2) ρξφλσλ απφ ην δηνξηζκφ κνπ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε 

(5) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαίηεζήο κνπ.  

(γ) δελ έρσ αξλεζεί δηνξηζκφ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ.Π.. ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε, φηη 

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

ππεξεζίαο.  

8.     Αξρείν pdf ή JPEG ή jpg ή x-png ή png βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ ππνςήθηνπ γηα δηνξηζκφ 

ηαηξνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ απνηειεί ππνρξεσηηθφ δηθαηνινγεηηθφ άιια ππνβάιιεηαη γηα 

δηεπθφιπλζε ηνπ ζπκβνπιίνπ. Γηα ηελ απφδεημε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, απαηηείηαη ε ππνβνιή αξρείσλ ησλ επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή 

βεβαηψζεσλ ζηα αληίζηνηρα πεδία ηεο εθαξκνγήο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε 

ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, 

αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ.Π..  

9.    Νη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ πεξηιεπηηθά. 

Αξρεία pdf ή JPEG ή jpg ή x-png ή png κε ην Δμψθπιιν θαη ζειίδα βηβιίνπ πεξηιήςεσλ ή 

δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ην πιήζνο πνπ ζα δεισζνχλ, 

φπσο νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

ππνςεθηνηήησλ, ψζηε λα ιάβεη ν ππνςήθηνο γηα δηνξηζκφ ηαηξφο ηα αληίζηνηρα κφξηα.  

10.   Νη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ Αξρείν pdf ή JPEG ή 

jpg ή x-png ή png κε πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο ηχπνπ Β2 απφ ην Θέληξν Διιεληθήο 

Γιψζζαο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ή απφ ην Γηδαζθαιείν Λέαο Διιεληθήο 

Γιψζζαο ηνπ Δζληθνχ θαη Θαπνδηζηξηαθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ή απφ ην ζρνιείν Λέαο 

Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δλαιιαθηηθά αξρείν pdf 

ή JPEG ή jpg ή x-png ή png κε βεβαίσζε γλψζεο ηεο ειιεληθήο πνπ έρεη ρνξεγεζεί κεηά απφ 

εμεηάζεηο ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Θεληξηθνχ Ππκβνπιίνπ γείαο (ΘΔ.Π..), ή 

ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ή ηίηινο Διιεληθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ ή ηζνηηκία 

θαη αληηζηνηρία πηπρίνπ ΓΝΑΡΑΞ (ΓΗΘΑΡΠΑ) κεηά απφ εμεηάζεηο ή ηίηινο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο 

ζηελ Διιάδα.  

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

ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ηηο αξκφδηεο πξνο ηνχην αξρέο ηεο εκεδαπήο. Πηα αξρεία pdf ή JPEG ή jpg 

ή x-png ή png ησλ μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ε ζθξαγίδα 
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ηεο Σάγεο (APOSTILLE) πνπ έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθφ. Πχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηηο αξηζκ. ΓΗΠΘΞΝ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014 (ΑΓΑ: ΒΗΖ0Σ-6Ε) θαη ΓΗΑΓΞ/Φ Α.2.3/ 

21119/1-9-2014 (ΑΓΑ: ΒΚ3ΙΣ-Λ9) εγθπθιίνπο ηνπ πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή αληίγξαθα μελφγισζζσλ 

πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα θαίλεηαη φηη ηα αληίγξαθα απηά έρνπλ 

επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν.  

 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ 

 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε esydoctors.moh.gov.gr. αξρίδεη  

ζηηο 13/10/2022 ώπα 12:00 (μεζημέπι) και λήγει ζηιρ 20/10/2022 ώπα 24:00. 

Θάζε ππνςήθηνο δχλαηαη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθή αίηεζε γηα ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπγκέλσλ 

ζέζεσλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ αλά θνξέα θαη κε αλψηαην φξην πέληε (5) θνξείο (λνζνθνκεία ή Θ..) 

κίαο (1) κφλνΓηεχζπλζεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο (Γ..ΞΔ.), δειψλνληαο ππνρξεσηηθά θαη ηε ζεηξά 

πξνηίκεζήο ηνπο.Πην αλψηαην φξην ησλ πέληε (5) Φνξέσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζέζεηο ηνπ 

Δ.Θ.Α.Β. ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ίδηα έγθξηζε πξνθήξπμεο. 

Ζ ππνςεθηφηεηα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ πνπξγείνπ 

γείαοesydoctors.moh.gov.gr, εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελε κε ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά -ζε ειεθηξνληθή κνξθή-, σο αθνινχζσο: 

α)ηα αλαγθαία γηα ηελ εγθπξφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, ηα νπνία 

θαινχληαη «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΡΞΝ Α», ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 1 ηνπ επηζπλαπηφκελνπ 

παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαζψο θαη 

β) ηα απνδεηθηηθά ηεο κνξηνδφηεζεο ησλ ππνςεθίσλ ηα νπνία θαινχληαη «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΡΞΝ 

Β», πνπ αθνξνχλ ζηα νπζηαζηηθά πξνζφληα, ηα νπνία κνξηνδνηνχληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη 

ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 2, 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ επηζπλαπηφκελνπ παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο 

πξνθήξπμεο.  

Ρα απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, κε ηα νπνία απνδεηθλχνληαη ηα απαηηνχκελα ηππηθά 

θαη κνξηνδνηνχκελα πξνζφληα, ηα θξηηήξηα ή ηδηφηεηεο πνπ επηθαινχληαη νη ππνςήθηνη κε ηελ αίηεζε 

εγγξαθήο ηνπο, επιζςνάπηονηαι ηλεκηπονικά ζηην αίηηζή ηοςρ ζε απσεία μοπθήρ  pdf ή jpg 

ή x-png ή png ή JPEG(θωηογπαθία), σωπηηικόηηηαρ μέσπι 2 MB. 

Ν Έιεγρνο Αηηήζεσλ-Γειψζεσλ πνςεθηνηήησλ - Γηαδηθαζία κνξηνδφηεζεο θαη βαζκνιφγεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ, γίλεηαη βάζεη ηεο αξ. Γ4α/Γ.Ξ.νηθ.39417/23-6-2021 πνπξγηθήο απφθαζεο «Θαζνξηζκφο 

θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο 

θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ.Π..». 

Ρν Ππκβνχιην Θξίζεο θαη Δπηινγήο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ππνςήθηνπο ηαηξνχο 

νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ ή έγγξαθν (ηχπνπ Β΄), είηε γηαηί θξίλεη φηη είλαη απαξαίηεην γηα ηε 

δηαδηθαζία είηε ιφγσ ελδερφκελνπ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ζε θάπνην απφ ηα ππνβιεζέληα αξρεία 

(ηχπνπ Α΄ θαη Β΄). 

Ζ παξνχζα πξνθήξπμε αλαξηάηαη απζεκεξφλ ζηελ ΓΗΑΓΔΗΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 110/η.Α΄), ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Απνθεληξσκέλεο Νξγαληθήο Κνλάδαο Ηεξάπεηξαο 

www.ierapetrahospital.gr θαη απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε  dpnp_a@moh.gov.gr θαζψο 

θαη ζηελ ηζηνζειίδα www.hc-crete.gr ηεο 7εο .Ξ.Δ. Θξήηεο. 

Δπίζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ Ξαλειιήλην Ηαηξηθφ Πχιινγν θαη ζηνλ Ηαηξηθφ Πχιινγν Ιαζηζίνπ.  

 

*Αθνινπζεί παξάξηεκα πηλάθσλ 

 

 

Ο ΔΚΣΔΛΧΝ ΥΡΔΗ ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ  

ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

ΙΧΑΝΝΗ ΠΔΣΡΑΚΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

mailto:esydoctors.@moh.gov.gr
http://www.ierapetrahospital.gr/
mailto:dpnp_a@moh.gov.gr
http://www.hc-crete.gr/
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ΡΑΑΤΗΜΑ 

ΡΙΝΑΚΩΝ  

  

 
Δικαιολογητικά  

Αριθμόσ 

Αρχείων 

Πνομα     

Επϊνυμο   

Α.Μ.Κ.Α    

Α.Φ.Μ.     

Ρατρϊνυμο   

Μθτρϊνυμο   

Τόποσ Γζννθςθσ   

Ημερομθνία  

Γζννθςθσ 

  

Α.Δ.Τ. /  

Αρ.Διαβατθρίου 

  

Φφλο   

Ικαγζνεια (Ελλθνικι 

ι Ρολίτθσ κράτουσ 

μζλουσ τθσ  

Ευρωπαϊκισ  

Ζνωςθσ)  

Αρχείο με το πιςτοποιθτικό γζννθςθσ ι το δελτίο 

αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι φωτοαντίγραφο διαβατθρίου.  

Πταν πρόκειται για πολίτθ κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ απαιτείται και επίςθμθ μετάφραςθ των  

δικαιολογθτικϊν αυτϊν και τίτλοσ ελλθνομάκειασ τφπου Β2 

ι βεβαίωςθ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ από τθν αρμόδια 

επιτροπι του ΚΕΣΥ. Δεν απαιτείται τίτλοσ ελλθνομάκειασ για 

τουσ ιατροφσ που είναι απόφοιτοι δευτεροβάκμιασ  

 

 

 εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα ι απόφοιτοι ελλθνικοφ 

πανεπιςτθμίου ι διακζτουν ιςοτιμία και αντιςτοιχία πτυχίου 

από ΔΟΑΤΑΡ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ι ζχουν αποκτιςει τίτλο ειδικότθτασ 

ςτθν Ελλάδα.  

 

ΑΔΑ: ΩΥΧΩ469041-Ω3Ε
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Εάν επιλζξει ελλθνικι τότε αρκεί το προαναφερόμενο αρχείο 

με το Ριςτοποιθτικό γζννθςθσ ι το δελτίο αςτυνομικισ 

ταυτότθτασ ι φωτοαντίγραφο διαβατθρίου. Στθν επιλογι 

Ρολίτθσ κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τότε μόνο 

κα πρζπει να αναρτθκεί αρχείο με τίτλο ελλθνομάκειασ 

τφπου Β2 ι βεβαίωςθ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ από τθν 

αρμόδια επιτροπι του ΚΕΣΥ ι τίτλοσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα ι τίτλοσ ελλθνικοφ πανεπιςτθμίου 

ι ιςοτιμία και αντιςτοιχία πτυχίου από ΔΟΑΤΑΡ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ι 

τίτλοσ ειδικότθτασ ςτθν Ελλάδα.  

 

Βιογραφικό  

Σθμείωμα  

Επιςθμαίνεται ότι δεν αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογθτικό 

αλλά υποβάλλεται για διευκόλυνςθ του ςυμβουλίου. Για τθν 

απόδειξθ των ουςιαςτικϊν προςόντων που αναφζρονται ςτο 

βιογραφικό ςθμείωμα, απαιτείται θ υποβολι αρχείων των 

επίςθμων πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων ςτα αντίςτοιχα 

πεδία τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ, όπωσ κακορίηονται ςτθ 

παροφςα απόφαςθ.  

 

 Δικαιολογητικά Σφπου Α'  

 
ΠΙΝΑΚΑ   1  

Αριθμόσ 

Αρχείων 

ΡΤΥΧΙΟ ΙΑΤΙΚΗΣ /  

ΟΔΟΝΤΙΑΤΙΚΗΣ  

Ρτυχίο. Σε περίπτωςθ πτυχίου πανεπιςτθμίου τθσ αλλοδαπισ 

απαιτείται  Ρτυχίο, επίςθμθ μετάφραςθ και ιςοτιμία 

ΔΟΑΤΑΡ, όπου απαιτείται.    
1  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ  

ΟΙΚΕΙΟΥ ΙΑΤΙΚΟΥ ι  

ΟΔΟΝΤΙΑΤΙΚΟΥ  

ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Βεβαίωςθ του οικείου Ιατρικοφ ι Οδοντιατρικοφ Συλλόγου, 

ςτθν οποία να βεβαιϊνεται ο ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςθσ του 

ιατρικοφ ι οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ, θ αςκοφμενθ 

ειδικότθτα και ο ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςισ τθσ.  
1  

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ  

ΙΑΤΙΚΟΥ ι  

ΟΔΟΝΤΙΑΤΙΚΟΥ  

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ   

Απόφαςθ άδειασ ι βεβαίωςθσ άςκθςθσ ιατρικοφ ι 

οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ ι άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ ι 

οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ.  

1  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 

Απόφαςθ χοριγθςθσ τίτλου ειδικότθτασ ι τίτλοσ ειδικότθτασ.  1  

ΑΔΑ: ΩΥΧΩ469041-Ω3Ε
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ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρονται:  

Για κζςεισ Επιμελθτϊν Αϋ και Βϋ:   

(α) δεν υπθρετϊ ςε κζςθ του κλάδου Ε.Σ.Υ. ι ζχω υποβάλει 

παραίτθςθ από τθ κζςθ κλάδου ιατρϊν Ε.Σ.Υ. μζχρι τθ λιξθ 

προκεςμίασ προκιρυξθσ,   

(β) δεν ζχω παραιτθκεί από κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε.Σ.Υ. 

πριν από τθ ςυμπλιρωςθ δυο (2) χρόνων από τον διοριςμό 

μου ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί πζντε 

(5) χρόνια από τθν θμερομθνία παραίτθςισ μου,   

(γ) δεν ζχω αρνθκεί διοριςμό ςε κζςθ του κλάδου ιατρϊν 

Ε.Σ.Υ. ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ, ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί 

πζντε (5) χρόνια από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ 

ανάλθψθσ υπθρεςίασ.   

 

Για κζςεισ Επιμελθτϊν Αϋ και Βϋ για τισ οποίεσ απαιτείται 

τίτλοσ εξειδίκευςθσ:   

(α) δεν υπθρετϊ ςε κζςθ του κλάδου Ε.Σ.Υ. ι υπθρετϊ ςε 

κζςθ κλάδου ιατρϊν - οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. Επιμελθτι Αϋ ι Βϋ 

και ζχω αποκτιςει τον τίτλο εξειδίκευςθσ που απαιτείται για 

τθν κζςθ, μετά τθν ζνταξι μου ςτο Ε.Σ.Υ.,  

(β) δεν ζχω παραιτθκεί από κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε.Σ.Υ. 

πριν από τθ ςυμπλιρωςθ δυο (2) χρόνων από τον διοριςμό 

μου ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ, ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί πζντε 

(5) χρόνια από τθν θμερομθνία παραίτθςισ μου,   

(γ) δεν ζχω αρνθκεί διοριςμό ςε κζςθ του κλάδου ιατρϊν 

Ε.Σ.Υ. ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ, ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί 

πζντε (5) χρόνια από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ 

ανάλθψθσ υπθρεςίασ.  

Για κζςεισ Διευκυντϊν:   

(α) υπθρετϊ ςε κζςθ ειδικευμζνου ιατροφ κλάδου Ε.Σ.Υ. με 

βακμό επιμελθτι Αϋ ι Βϋ,   

(β) υπθρετϊ ςε κζςθ ειδικευμζνου ιατροφ κλάδου Ε.Σ.Υ. με 

βακμό Διευκυντι και ζχει παρζλκει εξαετία από τθ λιψθ του 

βακμοφ,   

ΑΔΑ: ΩΥΧΩ469041-Ω3Ε
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 (γ) δεν ζχω παραιτθκεί από κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε.Σ.Υ. 

πριν από τθ ςυμπλιρωςθ δυο (2) χρόνων από τον διοριςμό 

μου ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί πζντε 

(5) χρόνια από τθν θμερομθνία παραίτθςισ μου,   

(δ) δεν ζχω αρνθκεί διοριςμό ςε κζςθ του κλάδου ιατρϊν 

Ε.Σ.Υ. ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ, ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί 

πζντε (5) χρόνια από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ 

ανάλθψθσ υπθρεςίασ  

 

ΕΚΡΛΗΩΣΗ  

ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΗΣ  

ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

ΥΡΑΙΘΟΥ, όπου 

απαιτείται  

Βεβαίωςθ του Υπουργείου Υγείασ από τθν οποία να 

προκφπτει ότι ο ιατρόσ ζχει εκπλθρϊςει τθν υποχρεωτικι 

υπθρεςία υπαίκρου ι απαλλαγι τθσ υποχρζωςθσ. Σε ότι 

αφορά ςτθ Βεβαίωςθ του Υπουργείου Υγείασ από τθν οποία 

να προκφπτει ότι ο ιατρόσ ζχει εκπλθρϊςει τθν υποχρεωτικι 

υπθρεςία υπαίκρου ι απαλλαγι τθσ υποχρζωςθσ, παρζχεται 

θ δυνατότθτα ςτουσ γιατροφσ, οι οποίοι ζχουν εκπλθρϊςει 

τθν υπθρεςία υπαίκρου, αλλά δεν ζχουν το 

προαναφερόμενο δικαιολογθτικό, να κατακζςουν 

θλεκτρονικά τθ βεβαίωςθ-πιςτοποιθτικό από τον φορζα που 

ζχει εκδοκεί. Κατόπιν υποχρεοφνται να κατακζςουν τθ 

βεβαίωςθ εκπλιρωςθσ υπθρεςίασ υπαίκρου, από το τμιμα 

ιατρϊν υπαίκρου τθσ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Νομικϊν Ρροςϊπων του Υπουργείου Υγείασ, εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία ανάρτθςθσ του αυτοματοποιθμζνου καταλόγου, 

ςτθν Υγειονομικι Ρεριφζρεια που ζχουν επιλζξει ι ςτο 

Ε.Κ.Α.Β.  

1  

   

Υποςθμείωςθ: Τα αρχεία κα είναι Pdf ι JPEG (φωτογραφία) ι jpg  ι x-png  ι png 

χωρθτικότθτασ μζχρι 2 MB.  

 

   

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΤΠΟΤ Β 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

 

Ρροχπθρεςία   
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Εκπλιρωςθ 

υποχρεωτικισ 

υπθρεςίασ 

υπαίκρου ςε 

νθςιωτικζσ 

περιοχζσ και ςτισ 

άγονεσ ι 

προβλθματικζσ 

περιοχζσ, 

υπολογίηεται ςτο 

πενταπλό *μόνο για 

όςουσ εμπίπτουν 

ςτισ διατάξεισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 

22 του ν. 

4208/2013 (ΦΕΚ 

252 Αϋ), όπωσ 

τροποποιικθκε και 

ιςχφει+.  

  50  

Βεβαίωςθ του Υπουργείου 

Υγείασ από τθν οποία να 

προκφπτει ότι ο ιατρόσ ζχει 

εκπλθρϊςει τθν υποχρεωτικι 

υπθρεςία υπαίκρου και 

βεβαίωςθ αρμόδιασ 

υπθρεςίασ από τθν οποία να 

προκφπτει ότι θ εν λόγω 

υπθρεςία διανφκθκε ςε 

νθςιωτικζσ περιοχζσ και ςτισ 

άγονεσ ι προβλθματικζσ 

περιοχζσ.  

2  

Ιδιωτικό ιατρείο ι 

εργαςτιριο  
0,083 (Χ10)    

Βεβαίωςθ εφορίασ για τον 

χρόνο άςκθςθσ του ελεφκερου 

επαγγζλματοσ ι ζναρξθ και 

λιξθ εφορίασ άςκθςθσ του 

ελεφκερου επαγγζλματοσ ι 

Βεβαίωςθ του ιατρικοφ 

ςυλλόγου ι αςφαλιςτικοφ 

ταμείου ι ζναρξθ και λιξθ 

εφορίασ   

1  

Ιδιωτικι κλινικι ωσ 

ςυνεργάτθσ (με ι 

χωρίσ ςφμβαςθ με 

φορζα κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ)  

0,116 (Χ10)   

Βεβαίωςθ κλινικισ τθσ 

Ελλάδασ ι τθσ αλλοδαπισ 

ςτθν οποία κα αναφζρεται ο 

χρόνοσ ςυνεργαςίασ. Η 

βεβαίωςθ αυτι κα πρζπει να 

φζρει τισ υπογραφζσ των 

αρμόδιων διοικθτικϊν ι 

επιςτθμονικϊν οργάνων του 

κάκε φορζα.  

1  

Ιδιωτικι κλινικι με 

ζμμιςκθ κζςθ ι 

υπεφκυνοσ 

τμιματοσ  

0,25 (Χ10)    

Βεβαίωςθ κλινικισ τθσ 
Ελλάδασ ι τθσ αλλοδαπισ 
ςτθν οποία κα αναφζρεται θ 
ζμμιςκθ κζςθ ι υπεφκυνοσ 
τμιματοσ και ο χρόνοσ 
εργαςίασ Η βεβαίωςθ αυτι κα  
πρζπει να φζρει τισ 

υπογραφζσ των αρμόδιων 

διοικθτικϊν ι επιςτθμονικϊν 

οργάνων του κάκε φορζα.  

1  
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Δθμόςια δομι 

Ρ.Φ.Υ  
0,333 (Χ10)    

Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ  

Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ τθσ 

Ελλάδασ ι τθσ αλλοδαπισ 

ςτθν οποία κα αναφζρεται θ 

ζμμιςκθ κζςθ και ο χρόνοσ 

εργαςίασ. Θα φζρει υπογραφι 

του Διοικθτι τθσ Υπε ι 

αντίςτοιχου υπεφκυνου τθσ 

αλλοδαπισ  

1  

Σε νοςοκομείο του 

πρϊθν ΙΚΑ ι ςε 

οποιονδιποτε 

αςφαλιςτικό φορζα   

0,333 (Χ10)    

Βεβαίωςθ του πρϊθν ΙΚΑ ι 

αςφαλιςτικοφ φορζα ςτθν 

οποία κα αναφζρεται θ 

ζμμιςκθ κζςθ και ο χρόνοσ 

εργαςίασ.  

1  

Δθμόςιο 
Νοςοκομείο *** ωσ  
Ρανεπιςτθμιακόσ 

υπότροφοσ με 

ςφμβαςθ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ  

0,275 (Χ10)    

Βεβαίωςθ ι ςφμβαςθ του 

Ρανεπιςτθμίου ςτθν οποία να 

αναφζρεται θ πλιρθσ 

απαςχόλθςθ και ο χρόνοσ 

εργαςίασ.    

1  

Δθμόςιο 

Νοςοκομείο *** ωσ 

παραταςιακόσ 

ειδικευόμενοσ με 

τίτλο ειδικότθτασ  

0,275 (Χ10)    

Βεβαίωςθ του νοςοκομείου 

ςτθν οποία να αναφζρεται θ 

διάρκεια τθσ παράταςθσ  

1  

Δθμόςιο 

νοςοκομείο με 

δελτίο παροχισ 

υπθρεςιϊν  

0,291 (Χ10)    

Βεβαίωςθ του νοςοκομείου 

από τθν οποία να προκφπτει θ 

διάρκεια τθσ ςυνεργαςίασ  

1  
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α) Δθμόςιο 
νοςοκομείο ςτθν 
Ελλάδα *** ωσ 
ιατρόσ ΕΣΥ ι μζλοσ 
ΔΕΡ ι επικουρικόσ 
ι ωσ  
εξειδικευόμενοσ ςε 
ΜΕΘ, ΜΕΝΝ, ΜΕΘ 
παίδων και 
Λοιμωξιολογία ι 
ιατρόσ του Ε.Ο.Δ.Υ., 
β) ςτο  
Ε.Κ.Α.Β., ςτο  

Ωνάςειο ι ςτο 
Ερρίκοσ Ντυνάν ι 
νοςοκομείο 
«Ραπαγεωργίου» ι 
τα ςτρατιωτικά 
νοςοκομεία γ) ςε 
νοςοκομείο 
(Ευρϊπθσ, 
Ηνωμζνου  
Βαςιλείου, Β. 

Αμερικισ, 

Ωκεανίασ, 

Ιαπωνίασ) με 

ζμμιςκθ κζςθ 

πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ ι 

υποτροφία. 

0,383 (Χ10)    

Βεβαίωςθ νοςοκομείου τθσ 

Ελλάδασ ι τθσ αλλοδαπισ 

ςτθν οποία κα αναφζρεται ο 

χρόνοσ ςυνεργαςίασ και θ 

πλιρθσ απαςχόλθςθ. Οι 

βεβαιϊςεισ αυτζσ κα πρζπει 

να φζρουν τισ υπογραφζσ των 

αρμόδιων διοικθτικϊν ι 

επιςτθμονικϊν οργάνων του 

κάκε φορζα ι αντίςτοιχων 

υπεφκυνων τθσ αλλοδαπισ.  

1  

ΑΔΑ: ΩΥΧΩ469041-Ω3Ε



14 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΥΧΩ469041-Ω3Ε



15 

 

Δθμόςιο 

νοςοκομείο ςτθν 

Ελλάδα, Ε.Κ.Α.Β., 

ωσ επικουρικόσ 

ιατρόσ ςε άγονεσ, 

νθςιωτικζσ, 

προβλθματικζσ ι 

απομακρυςμζνεσ 

περιοχζσ 

υπολογίηεται εισ 

διπλοφν  

0,383 (Χ10) Χ 2    

Βεβαίωςθ νοςοκομείου τθσ 

Ελλάδασ ςτθν οποία κα 

αναφζρεται ο χρόνοσ 

ςυνεργαςίασ και θ πλιρθσ 

απαςχόλθςθ. Οι βεβαιϊςεισ 

αυτζσ κα πρζπει να φζρουν 

τισ υπογραφζσ των αρμόδιων 

διοικθτικϊν ι επιςτθμονικϊν 

οργάνων του κάκε φορζα.  

1  

  
φνολο 

μορίων 
500    

*** (ςυμπεριλαμβανομζνου και του Αιγινήτειου και Αρεταίειου Νοςοκομείου)  

 

Σε περιπτϊςεισ  που για κζςθ που προκθρφςςεται υπάρχει αναγνωριςμζνθ εξειδίκευςθ ι ειδικι εμπειρία, 
ςυμπλθρϊνεται ο πίνακασ 3  

 

*Τα 70 μόρια αντιςτοιχοφν ςε μίαπλήρη 12μηνη θητεία. Σε περίπτωςη που ο υποψήφιοσ ζχει 
λιγότερη ή περιςςότερη από τουσ 12 μήνεσ θητεία, μοριοδοτείται ςφμφωνα με τον πίνακα Δημόςια 
δομή Π.Φ.Υ.  

**Αφορά τουσ ιατροφσ που αποφοίτηςαν μετά την 18.11.2013 και όςουσ αποφοίτηςαν πριν από 
την 18.11.2013 και υπηρζτηςαν (υπόχρεοι και επί θητεία) από τισ 21.02.2016 και μετά.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΤΠΟΤ Β   

 

ΠΙΝΑΚΑ 3  

 

Ρροχπθρεςία   

 

 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΡΟΥ Β -  Ρροχπθρεςία για κζςεισ με αναγνωριςμζνθ εξειδίκευςθ ι ειδικι εμπειρία   -  Τα  
χρονικά διαςτιματα που επιλζγονται ΔΕΝ πρζπει να ςυμπίπτουν   -  Μζγιςτοσ αρικμόσ 500 μόρια  
  

υντελεςτήσ:  

Αριθμόσ  
μηνϊν  

μετά την  
λήψη  
τίτλου  

ειδικότητα 
σ  

Μόρια  
ςε  ( 

απόλυτ 
ο  

αριθμό)  

Δικαιολογητικά  
Αριθμόσ  
Αρχείων  
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Εκπλιρωςθ 

υποχρεωτικισ 

υπθρεςίασ 

υπαίκρου 

.   

10  

Βεβαίωςθ του Υπουργείου 
Υγείασ από τθν οποία να 
προκφπτει ότι ο ιατρόσ ζχει 
εκπλθρϊςει τθν υποχρεωτικι 
υπθρεςία υπαίκρου. Σε ότι 
αφορά ςτθ Βεβαίωςθ του 
Υπουργείου Υγείασ από τθν 
οποία να προκφπτει ότι ο 
ιατρόσ ζχει εκπλθρϊςει τθν 
υποχρεωτικι υπθρεςία 
υπαίκρου ι απαλλαγι τθσ 
υποχρζωςθσ, παρζχεται θ 
δυνατότθτα ςτουσ γιατροφσ, 
οι οποίοι ζχουν εκπλθρϊςει 
τθν υπθρεςία υπαίκρου, αλλά  
δεν ζχουν το  

προαναφερόμενο 
δικαιολογθτικό, να 
κατακζςουν θλεκτρονικά τθ 
βεβαίωςθ-πιςτοποιθτικό από 
τον φορζα που ζχει εκδοκεί. 
Κατόπιν υποχρεοφνται να 
κατακζςουν τθ βεβαίωςθ 
εκπλιρωςθσ υπθρεςίασ 
υπαίκρου, από το τμιμα 
ιατρϊν υπαίκρου τθσ 
Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου  
Δυναμικοφ Νομικϊν  

Ρροςϊπων του Υπουργείου 
Υγείασ, εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία 
ανάρτθςθσ του 
αυτοματοποιθμζνου  
καταλόγου, ςτθν Υγειονομικι 

Ρεριφζρεια που ζχουν 

επιλζξει ι ςτο Ε.Κ.Α.Β.  

1  
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Εκπλιρωςθ 

υποχρεωτικισ 

υπθρεςίασ 

υπαίκρου ςε 

νθςιωτικζσ 

περιοχζσ και ςτισ 

άγονεσ ι 

προβλθματικζσ 

περιοχζσ, 

υπολογίηεται ςτο 

πενταπλό (μόνο για 

όςουσ εμπίπτουν 

ςτισ διατάξεισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 

22 του ν. 

4208/2013    

50  

Βεβαίωςθ του Υπουργείου 

Υγείασ από τθν οποία να 

προκφπτει ότι ο ιατρόσ ζχει 

εκπλθρϊςει τθν υποχρεωτικι 

υπθρεςία υπαίκρου και 

βεβαίωςθ αρμόδιασ 

υπθρεςίασ από τθν οποία να 

προκφπτει ότι θ εν λόγω 

υπθρεςία διανφκθκε ςε 

νθςιωτικζσ περιοχζσ και ςτισ 

άγονεσ ι προβλθματικζσ 

περιοχζσ.  

2  

ΦΕΚ 252Α, όπωσ 

τροποποιικθκε και 

ιςχφει).  

 

 

 

  

Ιδιωτικό ιατρείο ι 

εργαςτιριο  
0,083 (Χ10)  

 

 Βεβαίωςθ εφορίασ για τον  

χρόνο άςκθςθσ του  ελεφκερου 

επαγγζλματοσ ι  ζναρξθ και 

λιξθ εφορίασ  άςκθςθσ του 

ελεφκερου επαγγζλματοσ ι 

Βεβαίωςθ  του ιατρικοφ 

ςυλλόγου ι  αςφαλιςτικοφ 

ταμείου ι  ζναρξθ και λιξθ 

εφορίασ  

1  

Ιδιωτικι κλινικι ωσ 

ςυνεργάτθσ (με ι 

χωρίσ ςφμβαςθ με 

φορζα κοιν. 

αςφάλιςθσ)  

0,1 (Χ10 ) 

 

 Βεβαίωςθ κλινικισ τθσ 

Ελλάδασ ι τθσ αλλοδαπισ 

ςτθν οποία κα αναφζρεται ο 

χρόνοσ ςυνεργαςίασ. Η 

βεβαίωςθ αυτι κα πρζπει να 

φζρει τθν υπογραφι των 

αρμόδιων διοικθτικϊν ι 

επιςτθμονικϊν οργάνων του 

κάκε φορζα.  

1  

Ιδιωτικι κλινικι με 

ζμμιςκθ κζςθ ι 

υπεφκυνοσ 

τμιματοσ  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  0,125 (Χ10)  

 Βεβαίωςθ κλινικισ τθσ 

Ελλάδασ ι τθσ αλλοδαπισ 

ςτθν οποία κα αναφζρεται θ 

ζμμιςκθ κζςθ ι υπεφκυνοσ 

τμιματοσ και ο χρόνοσ 

εργαςίασ. Η βεβαίωςθ αυτι 

κα πρζπει να φζρει τθν 

υπογραφι των αρμόδιων 

διοικθτικϊν ι επιςτθμονικϊν 

οργάνων του κάκε φορζα.  

1  

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ι 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ  
0,25 (Χ10)  

 

1  
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Δθμόςια δομι 

Ρ.Φ.Υ  
0,166 (Χ10)   

 Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ  

Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ τθσ 

Ελλάδασ ι τθσ αλλοδαπισ 

ςτθν οποία κα αναφζρεται θ 

ζμμιςκθ κζςθ και ο χρόνοσ 

εργαςίασ. Θα φζρει υπογραφι 

του Διοικθτι τθσ Υπε ι 

αντίςτοιχου υπεφκυνου τθσ 

αλλοδαπισ  

1  

Σε νοςοκομείο του 

πρϊθν ΙΚΑ ι ςε 

οποιονδιποτε 

αςφαλιςτικό φορζα   

0,166 (Χ10)   

 Βεβαίωςθ του πρϊθν ΙΚΑ ι 

αςφαλιςτικοφ φορζα ςτθν 

οποία κα αναφζρεται θ 

ζμμιςκθ κζςθ και ο χρόνοσ 

εργαςίασ.  

1  

Δθμόςιο 
Νοςοκομείο *** ωσ  
Ρανεπιςτθμιακόσ 

υπότροφοσ με 

ςφμβαςθ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ  

0,137 (Χ10)   

 
Βεβαίωςθ ι ςφμβαςθ του 

Ρανεπιςτθμίου ςτθν οποία να 

αναφζρεται θ πλιρθσ 

απαςχόλθςθ και ο χρόνοσ 

εργαςίασ.    

1  

 

Δθμόςιο 

Νοςοκομείο *** ωσ 

παραταςιακόσ 

ειδικευόμενοσ με 

τίτλο ειδικότθτασ  

0,137 (Χ10)   

 

Βεβαίωςθ του νοςοκομείου 

ςτθ οποία να αναφζρεται θ 

διάρκεια τθσ παράταςθσ  

1  

Δθμόςιο 

νοςοκομείο με 

δελτίο παροχισ 

υπθρεςιϊν  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  0,145 (Χ10)  

 Βεβαίωςθ του νοςοκομείου 

από τθν οποία να προκφπτει θ 

διάρκεια τθσ ςυνεργαςίασ  

1  

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ι 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ  
0,291 (Χ10)  

 Βεβαίωςθ του νοςοκομείου 

από τθν οποία να προκφπτει η 

εξειδίκευςη ή ειδική εμπειρία 

και θ διάρκεια τθσ 

ςυνεργαςίασ  

1  

α) Δθμόςιο 
νοςοκομείο ςτθν 
Ελλάδα,*** ωσ 
ιατρόσ ΕΣΥ ι μζλοσ 
ΔΕΡ ι επικουρικόσ 
ι ωσ 
εξειδικευόμενοσ ςε  
ΜΕΘ, ΜΕΝΝ,ΜΕΘ 
παίδων και 
Λοιμωξιολογία ι 
ιατρόσ του Ε.Ο.Δ.Υ., 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   0,191 (Χ10)  

 Βεβαίωςθ νοςοκομείου τθσ 

Ελλάδασ ι τθσ αλλοδαπισ 

ςτθν οποία κα αναφζρεται ο 

χρόνοσ ςυνεργαςίασ και θ 

πλιρθσ απαςχόλθςθ. Οι 

βεβαιϊςεισ αυτζσ κα πρζπει 

να φζρουν τισ υπογραφζσ των 

αρμόδιων διοικθτικϊν ι 

επιςτθμονικϊν οργάνων του 

κάκε φορζα ι αντίςτοιχων 

υπεφκυνων τθσ αλλοδαπισ.  

1  
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β) ςτο  
Ε.Κ.Α.Β., ςτο  

Ωνάςειο ι ςτο 
Ερρίκοσ Ντυνάν ι 
νοςοκομείο 
«Ραπαγεωργίου» ι 
τα ςτρατιωτικά 
νοςοκομεία γ) ςε 
νοςοκομείο 
(Ευρϊπθσ, 
Ηνωμζνου  
Βαςιλείου, Β. 
Αμερικισ,  
Ωκεανίασ, 

Ιαπωνίασ) με 

ζμμιςκθ κζςθ 

πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ ι 

υποτροφία  

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ι 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ  
0,383 (Χ10)  

 

Βεβαίωςθ νοςοκομείου τθσ 

Ελλάδασ ι τθσ αλλοδαπισ 

ςτθν οποία κα αναφζρεται θ 

εξειδίκευςθ ι ειδικι εμπειρία, 

ο χρόνοσ ςυνεργαςίασ και θ 

πλιρθσ απαςχόλθςθ. Οι 

βεβαιϊςεισ αυτζσ κα πρζπει 

να φζρουν τισ υπογραφζσ των 

αρμόδιων διοικθτικϊν ι 

επιςτθμονικϊν οργάνων του 

κάκε φορζα.  

1  

 
Νοςοκομείο 
εξωτερικοφ πλθν  
Ευρϊπθσ,  

Ηνωμζνου  

Βαςιλείου,  Β. 
Αμερικισ,  
Ωκεανίασ, Ιαπωνίασ 

με ζμμιςκθ κζςθ ι 

υποτροφία  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  0,125 (Χ10)  

 Βεβαίωςθ νοςοκομείου τθσ 

αλλοδαπισ ςτθν οποία κα 

αναφζρεται ο χρόνοσ 

ςυνεργαςίασ και θ πλιρθσ 

απαςχόλθςθ. Οι βεβαιϊςεισ 

αυτζσ κα πρζπει να φζρουν τισ 

υπογραφζσ των αρμόδιων 

διοικθτικϊν ι επιςτθμονικϊν 

οργάνων του κάκε φορζα ι 

αντίςτοιχων υπεφκυνων τθσ  

1  

    αλλοδαπισ.   

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ι 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ  
0,25 (Χ10)  

 Βεβαίωςθ νοςοκομείου τθσ 
αλλοδαπισ ςτθν οποία κα 
αναφζρεται θ εξειδίκευςθ ι 
ειδικι εμπειρία, ο χρόνοσ 
ςυνεργαςίασ και θ πλιρθσ 
απαςχόλθςθ. Οι βεβαιϊςεισ 
αυτζσ κα πρζπει να φζρουν τισ 
υπογραφζσ των αρμόδιων 
διοικθτικϊν ι επιςτθμονικϊν 
οργάνων του κάκε φορζα.  
φορζα ι αντίςτοιχων 

υπεφκυνων τθσ αλλοδαπισ.  

1  

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΟΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΡΟΥΡΗΕΣΙΑ  
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Πταν θ 

προχπθρεςία 

αφορά ςε 

υπθρεςία 

υπαίκρου 

ειδικευμζνων 

ιατρϊν επί κθτεία, 

ςε νθςιωτικζσ 

περιοχζσ και ςτισ 

άγονεσ ι 

προβλθματικζσ 

περιοχζσ, 

υπολογίηεται ςτο 

επταπλό.**** 

(μόνο για όςουσ 

εμπίπτουν ςτισ 

διατάξεισ τθσ παρ. 

4 του άρκρου 22 

του ν.4208/2013 

ΦΕΚ 252Α, όπωσ 

τροποποιικθκε και 

ιςχφει).  

  70  

Βεβαίωςθ από τθν οποία να 

προκφπτει ότι ο ιατρόσ ζχει 

προχπθρεςία ςε υπθρεςία 

υπαίκρου ειδικευμζνων 

ιατρϊν επί κθτεία, ςε 

νθςιωτικζσ περιοχζσ και ςτισ 

άγονεσ ι προβλθματικζσ 

περιοχζσ  

1  

Δθμόςια δομι 

Ρ.Φ.Υ ωσ 

επικουρικόσ ιατρόσ 

ςε άγονεσ, 

νθςιωτικζσ, 

προβλθματικζσ ι 

απομακρυςμζνεσ 

περιοχζσ 

υπολογίηεται εισ 

διπλοφν  

0,166 (Χ10) χ 2   

 

Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ  

Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ τθσ 

Ελλάδασ ςτθν οποία κα 

αναφζρεται θ ζμμιςκθ κζςθ 

και ο χρόνοσ εργαςίασ. Θα 

φζρει υπογραφι του Διοικθτι 

τθσ Υπε   

1  

Δθμόςιο 

νοςοκομείο ςτθν 

Ελλάδα ωσ 

επικουρικόσ ιατρόσ 

ςε άγονεσ, 

νθςιωτικζσ, 

προβλθματικζσ ι 

απομακρυςμζνεσ 

περιοχζσ 

υπολογίηεται εισ 

διπλοφν  

0,191 (Χ10).χ.2   

 

Βεβαίωςθ νοςοκομείου τθσ 

Ελλάδασ ςτθν οποία κα 

αναφζρεται ο χρόνοσ 

ςυνεργαςίασ και θ πλιρθσ 

απαςχόλθςθ. Οι βεβαιϊςεισ 

αυτζσ κα πρζπει να φζρουν τισ 

υπογραφζσ των αρμόδιων 

διοικθτικϊν ι επιςτθμονικϊν 

οργάνων του κάκε φορζα.  

1  

Κάτοχοσ τίτλου 

εξειδίκευςθσ 
ΝΑΙ  100 μόρια  

 
Ριςτοποιθτικό Εξειδίκευςθσ 1  

ΟΧΙ  0 μόρια     

* Ο τίτλοσ εξειδίκευςθσ δεν απαιτείται ωσ προχπόκεςθ για τθν υποβολι υποψθφιότθτασ κζςεων με βακμό  

Επιμελθτι Βϋ για κζςεισ ΜΕΘ, ΜΕΘ παίδων και ΜΕΝΝ  

ΑΔΑ: ΩΥΧΩ469041-Ω3Ε
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** ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:Η προχπθρεςία που διανφκθκε μετά τθν λιψθ του τίτλου ειδικότθτασ  

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Η προχπθρεςία που διανφκθκε ςε εξειδικευμζνθ υπθρεςία (π.χ. γιατρόσ ςε ΜΕΘ, ΜΕΝΝ, μονάδα 
λοιμϊξεων ) ανεξάρτθτα από τθν κατοχι τίτλου εξειδίκευςθσ.  

ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ: Η ειδικι εμπειρία που διανφκθκε ςε ειδικι μονάδα ι τμιμα ι ςε παιδιατρικά τμιματα  

*** (ςυμπεριλαμβανομζνου και του Αιγινιτειου και Αρεταίειου Νοςοκομείου)  

****Αφορά τουσ ιατροφσ που αποφοίτθςαν μετά τθν 18.11.2013 και όςουσ αποφοίτθςαν πριν από τθν 
18.11.2013 και υπθρζτθςαν (υπόχρεοι και επί κθτεία) από τισ 21.02.2016 και μετά.  

ΡΙΝΑΚΑΣ 4  

 
 

 

0,2 X αρικμό ςτισ 

υπόλοιπεσ κζςεισ  
  

 αρχεία  

Ομιλίεσ ςε 

ςυνζδρια ςτθν 

Ελλάδα ι το 

εξωτερικό (μθ 

διεκνι)  

1,00 X αρικμό   
Αρχείο με το Εξϊφυλλο και 

ςελίδα βιβλίου περιλιψεων   

Αρικμόσ 
Αρχείων 
αντίςτοιχοσ 
με τα  
δθλωμζ 

να αρχεία  
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Ομιλίεσ ςε διεκνι 

ςυνζδρια (ςτθν 

Ελλάδα ι ςτο 

εξωτερικό)  

2 X αρικμό   
Αρχείο με το Εξϊφυλλο και 

ςελίδα βιβλίου περιλιψεων  

Αρικμόσ 
Αρχείων 
αντίςτοιχοσ 
με  
τα  

δθλωμζ 

να αρχεία  

Ανακοινϊςεισ ςε 

διεκνι ςυνζδρια  

1,5 X αρικμό ο 

1οσ και ο 

υπεφκυνοσ  

  

Αρχείο με το Εξϊφυλλο και 

ςελίδα βιβλίου περιλιψεων  

Αρικμόσ 
Αρχείων 
αντίςτοιχοσ 
με τα  
δθλωμζ 

να αρχεία  

1,25 Χ αρικμό ο  

2οσ και ο 3οσ  
  

0,5 Χ αρικμό 

υπόλοιπεσ κζςεισ 
  

Δθμοςιεφςεισ ςε 

αξιολογθμζνα 

περιοδικά ωσ 

πρϊτο όνομα ι ωσ 

υπεφκυνοσ  

3,5 X αρικμό ο 

1οσ και ο 

υπεφκυνοσ  

  

Αρχείο με το δθμοςιευμζνο 

άρκρο ι βεβαίωςθ εκδότθ ότι 

το άρκρο ζχει γίνει δεκτό και 

είναι υπό ζκδοςθ  

Αρικμόσ 
Αρχείων 
αντίςτοιχοσ 
με  
τα  

δθλωμζνα 

αρχεία  

2,5 Χ αρικμό ο  

2οσ και ο 3οσ  
  

1,5 Χ αρικμό 

υπόλοιπεσ κζςεισ 
  

Δθμοςιεφςεισ  ςε 

περιοδικά  με 

ςυντελεςτι 

επιρροισ >3   

5 X αρικμό ο 1οσ 

και ο υπεφκυνοσ  
  

Αρχείο με το δθμοςιευμζνο 

άρκρο ι βεβαίωςθ εκδότθ 

ότι το άρκρο ζχει γίνει δεκτό 

και είναι υπό ζκδοςθ  

Αρικμόσ 
Αρχείων 
αντίςτοιχοσ 
με τα  
δθλωμζ 

να αρχεία  

3,5 Χ αρικμό ο  

2οσ και ο 3οσ  
  

2,5 Χ αρικμό 

υπόλοιπεσ κζςεισ 
  

Δθμοςιεφςεισ ςε 

περιοδικά με 

10 X αρικμό ο 1οσ 

και ο υπεφκυνοσ  
  

Αρχείο με το δθμοςιευμζνο 

άρκρο ι βεβαίωςθ εκδότθ ότι  

Αρικμόσ 

Αρχείων 

 

ςυντελεςτι 

επιρροισ>10  

7 Χ αρικμό ο 2οσ 

και ο 3οσ  
  

το άρκρο ζχει γίνει δεκτό και 

είναι υπό ζκδοςθ  

Αντίςτοιχοσ 

με τα  

   

 5 Χ αρικμό 

υπόλοιπεσ κζςεισ 

   δθλωμζ 

να αρχεία  

Συμμετοχι ςε 

ερευνθτικά 

προγράμματα ι 

αξιολογθτισ ςε 

15 μόρια για ζωσ 

2 μελζτεσ (ι 

αξιολογοφμενα 

περιοδικά)  

  

Αρχείο με Βεβαίωςθ ΕΛΚΕ ι 

ΕΛΚΕΑ ι Βεβαίωςθ εκδότθ 

ζγκυρου περιοδικοφ   

Αρικμόσ 
Αρχείων 
αντίςτοιχοσ 
με τα  
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ζγκυρο περιοδικό.  25 μόρια για 3 ι 

περιςςότερεσ (ι 

αξιολογοφμενα 

περιοδικά  

  

δθλωμζ 

να αρχεία  

Συγγραφι ι 

ςυμμετοχι ςε 

ςυγγραφι βιβλίων 

τομζα υγεία  

Ελλθνικά βιβλία    

Αρχείο με Εξϊφυλλο και 

περιεχόμενα βιβλίου τομζα 

υγείασ   

Αρικμόσ 
Αρχείων 
αντίςτοιχοσ 
με τα  
δθλωμζ 

να αρχεία  

5 μόρια για ζωσ 2    

7,5 για 3 και 

πάνω 
  

Διεκνι βιβλία    Αρικμόσ 
Αρχείων 
αντίςτοιχοσ 
με τα  
δθλωμζ 

να αρχεία  

10 μόρια για ζωσ 

2  
  

15 μόρια για 3 

και πάνω 
  

Μθ ςυναφζσ 

μεταπτυχιακό ι 

διδακτορικό ι 

πιςτοποιθμζνθ 

επιμόρφωςθ ςτον 

τομζα υγείασ  

20 μόρια    

Αρχείο με Τίτλο  

Μεταπτυχιακοφ ι  

Διδακτορικοφ διπλϊματοσ ι 

πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ 

κρατικοφ φορζα τθσ Ελλάδασ 

ι του Εξωτερικοφ  

1  

Συνολικι απιχθςθ 

δθμοςιεφςεων 

hindexx 3 μόρια  

 Συνολικόσ 

αρικμόσ   h-

index  χ  3 μόρια    

 Αρχείο  pdf   ι jpg 

ςυνολικοφ  h-index από τθν 

ιςτοςελίδα τθσ πθγισ 

τεκμθρίωςθσ (π.χ. 

GoogleScholar  ιScopus)  

1  

 Σφνολο 

μορίων 200  

 

Συναφείσ Ακαδθμαϊκοί Τίτλοι 

Μεταπτυχιακό 

δίπλωμα ςυναφζσ  
25 μόρια  

Επιλογι μόνο για ζνα 
ςυναφι  

Μεταπτυχιακό τίτλο  

Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ τθσ 

Ελλάδασ ι του Εξωτερικοφ  
1  

Διδακτορικι 

διατριβι ςυναφισ  
75 μόρια  

Επιλογι μόνο για ζναν 
ςυναφι Διδακτορικό  

τίτλο 

Αρχείο με τίτλο Διδακτορικοφ 

διπλϊματοσ τθσ Ελλάδασ ι 

του Εξωτερικοφ  

1  

  
Σφνολο 

μορίων 
100  

Συνολικόσ μζγιςτοσ αρικμόσ 

μορίων = 300 μόρια   

ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ  Ή ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΔΩΝ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ Ε ΧΩΡΑ ΣΗ 
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ ΙΟΣΙΜΙΑ ΠΡΟ ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΙΔΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ 
Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.  

ΠΙΝΑΚΑ 5 
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Εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα ωσ εκπαιδευόμενοσ (για κζςθ επιμελθτϊν)  

 

 

Μόρια 

ςυνεχιηόμενθσ 

εκπαίδευςθσ   

Δικαιολογθτικά 

Μετεκπαίδευςθ 
ςε  

Κζντρο/ 

Κζντρα  

Ελλάδασ ι  
εξωτερικοφ 
(Ευρϊπθσ,  
Ηνωμζνου  

Βαςιλεί ου, Β.  
Αμερικισ,  

Ωκεανίασ,  

Ιαπωνίασ) 

Για κζςεισ Ψυχιατρικισ 

και Ραιδοψυχιατρικισ 

βακμολογοφνται και 

μεγάλθσ διάρκειασ 

μετεκπαιδευτικά 

ςεμινάρια Ελλάδασ ι 

εξωτερικοφ  

Δικαιολογθτικά 

 

> 300 CMEs: 40 

μόρια  

Αρχεία 
Ριςτοποιθτικϊν 
που να 
αποδεικνφουν 
τισ  
δθλοφμενεσ 

CMEs.  

> 3  

εξάμθνα 

: 160 μόρια   

Αρικμόσ εξαμινων χ 

πζντε (5) μόρια ανά 

εξάμθνο  

Αρχεία pdf ι jpg: με  
βεβαίωςθ του 
Κζντρου 
Εκπαίδευςθσ για  
τθν  

πραγματικιδιάρκεια 

τθσ εκπαίδευςθσ, θ 

οποία  

να φζρει 
υπογραφζσ από 
τουσ Διευκυντζσ 
Κζντρου 

 

200 - 299 CMEs 

: 

30 μόρια   

> 2  

εξάμθνα 

: 120 μόρια   

 

 

100-199 CMEs: 

20 μόρια  

> 1  

εξάμθνο 

: 80  

μόρια  

 

 

50-99 CMEs: 10 

μόρια   3 μινεσ- 

1  

εξάμθνο 

: 50  

μόρια  

 

 

20 - 49 CMEs : 5 

μόρια   

 

 

<19 : CMEs : 0 

μόρια)  
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ΠΙΝΑΚΑ 6 

Εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα ωσ εκπαιδευτισ (υποψιφιοι για διευκυντικζσ κζςεισ)  

 > 15  .10-14  .5-9  .1-4  

Δικαιολογθτικά 
100 μόρια  80 μόρια  

45 

μόρια  
20 μόρια  

Εκπαιδευτισ ςε 

ςεμινάρια, 

θμερίδεσ ι 

μετεκπαιδευτικά 

μακιματα ι 

ακαδθμαϊκζσ 

ειςθγιςεισ  

(αρικμόσ)  

    

Αρχεία με 
προγράμματαςεμιναρίων 
και θμερίδων ι  
Βεβαίωςθδιδαςκαλίασ 
από πιςτοποιθμζνου σ 
φορείσ (Ρανεπιςτθμιακά 
ιδρφματα, Ιατρικοί  
Σφλλογο 

     

εκπαίδε 
υςθσ και  
τθσ  
Ιατρικισ  
Υπθρεςί 
ασ   

Ραρακολοφκθςθ  
εκπαιδευτικϊν  
δραςτθριοτιτων  
μετά τθ λιψθ  
τίτλου ειδικότθτασ      

      

Μόρια ςε απόλυτο  
αρικμό  

    
  

    

Η ανϊτερθ βακμολογία είναι τα 200 μόρια. Ο ίδιοσ πίνακασ ιςχφει και για τουσ υποψιφιουσ (για κζςεισ ςε  
 βακμό Διευκυντι) με ανϊτερθ βακμολογία τα 100 μόρια (40 μόρια για τθ ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ και 60 

μόρια για  τθ Μετεκπαίδευςθ). Για κζςεισ Ψυχιατρικισ και Ραιδοψυχιατρικισ θ μετεκπαίδευςθ ςε κζντρα και  
μετεκπαιδευτικά ςεμινάρια δεν μποροφν να ξεπερνοφν ςυνολικά τα 140 μόρια και τα 60  μόρια αντίςτοιχα για  
κζςεισ ςε βακμό Διευκυντι.  
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Βακμολογία      ι κ.α.)  

τθσ Ελλάδασ και τθσ 
αλλοδαπισ 

 

ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ     

ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Α     

ΡΙΝΑΚΑΣ 1  50 Μόρια που αφοροφν ςτο ςυνολικό 

ζργο - πεπραγμζνα των μονάδων που ο 

υποψιφιοσ ζχει εργαςτεί ωσ ειδικευμζνοσ 

ι ειδικευόμενοσ τα τελευταία 5 ζτθ  

  

ΡΙΝΑΚΑΣ 2      

Κλινικι εμπειρία με κριτιριο τισ ιατρικζσ πράξεισ    

 Αρικμόσ αςκενϊν που 

εξετάςατε/ 

παρακολουκιςατε  

Αρικμόσ 

τεχνικϊν/ 

επεμβατικϊν 

πράξεων/ 

χειρουργικϊν 

επεμβάςεων 

που επιτελζςατε 

(ςυνολικά).   

Ροςοςτό (ωσ προσ το 

είδοσ) τεχνικϊν/ 

επεμβατικϊν πράξεων/ 

χειρουργικϊν 

επεμβάςεων που 

επιτελζςατε, ςε 

ςφγκριςθ με το ςφνολο 

(ωσ προσ το είδοσ) των 

τεχνικϊν/επεμβατικϊν 

πράξεων/χειρουργικϊν 

επεμβάςεων που 

μποροφν να 

επιτελεςτοφν ςτθν 

ειδικότθτά ςασ.  

Σφνολο 

βακμολογίασ  
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Μπορείτε να μου 

αναφζρετε ςτοιχεία για τα 

τελευταία 5 χρόνια.  

Κατθγορίεσ 

απαντιςεων 

 Ροςοςτό (ωσ προσ το 

είδοσ) τεχνικϊν/ 

επεμβατικϊν πράξεων/ 

χειρουργικϊν 

επεμβάςεων που 

επιτελζςατε ςε ςφγκριςθ 

με το ςφνολο (ωσ προσ 

το είδοσ) των 

τεχνικϊν/επεμβατικϊν 

πράξεων/χειρουργικϊν 

επεμβάςεων που 

μποροφν να 

επιτελεςτοφν ςτθν 

ειδικότθτά ςασ.  

 

 2000/1000- 2000/500- 

1000/ < 500  

 Κατθγορίεσ απαντιςεων:    

 (ανϊτερθ βακμολογία 

μζχρι 35 μόρια)  

Κατθγορίεσ 

απαντιςεων 

  

  Για χειρουργεία:  

300/            35      

200-300       28  

/100-200      21  

/60-100        14     

< 60             7  

Το 100%             30         

Το 65-80%           20     

<65%                 10                

 

  Για επεμβατικζσ 

πράξεισ: το ίδιο  

(ανϊτερθ βακμολογία 

μζχρι 30 μόρια)  
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  Για  

απεικονιςτικζσ 

εξετάςεισ 

Ρυρθνικισ 

ιατρικισ: >500 με 

ιδιαίτερθ 

βαρφτθτα ςτισ 

ςφγχρονεσ με 

ίδια φκίνουςα  

  

  διαβάκμιςθ ανά 

εκατοντάδα  

  

  Για ιςτολογικζσ: 

2.000 με 

ιδιαίτερθ 

βαρφτθτα ςτισ 

ςφγχρονεσ και 

ίδια φκίνουςα 

διαβάκμιςθ ανά  

500  

  

  (ανϊτερθ 

βακμολογία 

μζχρι 35 μόρια)  

  

Βακμολογία      

ΡΙΝΑΚΑΣ 3  

 

Διοικθτικζσ ικανότθτεσ (ςυνζντευξθ υποψθφίων για διευκυντικζσ κζςεισ) Σθμ. Η προχπθρεςία ςε κζςθ 
διεφκυνςθσ πρζπει να μοριοδοτείται ςε ςυνάρτθςθ με τθ λειτουργία τθσ μονάδασ-δείκτεσ πχ μζςο 
χρόνο νοςθλείασ, ειςαγωγζσ, ιατρεία, ειδικζσ εξετάςεισ κλπ που γίνεται μόνο κατά τθ ςυνζντευξθ.  
 

 

 

Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων 

υπεφκυνοσ/θ εξωτερικϊν 

ιατρείων, υπεφκυνοσ/θ 

εκπαίδευςθσ,  

υπεφκυνοσ/θ λειτουργίασ 

μονάδασ/εργαςτθρίου   

Διεφκυνςθ 

τμιματοσ/ 

κλινικισ 

Μζλοσ Επιςτ. 

Συμβουλίου ι 

αιρετό μζλοσ Δ.Σ.  

Νοςοκομείου 

Διεφκυνςθ 

Ιατρικισ 

υπθρεςίασ   

Συνολικι 

βακμολογία  
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καμιά ευκφνθ λόγω 

ιδιωτικοφ επαγγζλματοσ: 

0 μόρια, ευκφνθ εξ. 

ιατρείων: 4 μόρια, 

εκπαίδευςθσ: 4 μόρια, 

μονάδασ: 5 μόρια  

Ναι: 15 μόρια  Ναι: 10 μόρια  Ναι: 20 μόρια  

 

Θζςεισ ευκφνθσ 

που ζχετε 

αναλάβει τα 

τελευταία 5 

χρόνια       

Βακμολογία:       
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