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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
7η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΣΗ 
ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΠΔΔ Γ.Ν. ΛΑΙΘΙΟΤ & Γ.Ν.-
Κ.Τ. ΝΕΑΠΟΛΕΩ «ΔΙΑΛΤΝΑΚΕΙΟ» 
Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα  Ιεράπετρας 
--------------------------------------------------------------- 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
            

           
           Ιεπάπεηπα: 22-9-2020 
           Απιθ. Ππωη. Δ.: 597 92 Απιθ. Ππωη. .Δ:  
 
 

                                                    

                                                                                                                                                                 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΕΕΩΝ  ΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΙΑΣΡΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ Ε..Τ. 

 

Ν Γηεπζπληήο Ηαηξηθήο πεξεζίαο & 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». 

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) Ρσλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ λ. 4498/2017 (ΦΔΘ: 172/2017 η.Α’), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ κε ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ λ. 4647/2019 (Α΄ 204), αληίζηνηρα,(ΦΔΘ: 204/16-12-2019) 

«Θαηεπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο ησλ πνπξγείσλ γείαο, Δζσηεξηθψλ, Δξγαζίαο θαη 

Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

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

άπθπος 29 ηος Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/28-3-2017 η.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 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» 
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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. 

ιδ) Σην απ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/5-2-2020 (ΦΔΚ:320/6-2-2020 η.Β’) Τποςπγική απόθαζη 

«Καθοπιζμόρ κπιηηπίυν επιλογήρ και διαδικαζίαρ ςποβολήρ ςποτηθιοηήηυν, 

αξιολόγηζηρ και επιλογήρ για θέζειρ κλάδος ιαηπών και οδονηιάηπυν Δ..Τ.» όπυρ 

διοπθώθηκε με ηην απ. Γ4α/Γ.Π.οικ.12498/24-2-2020 Τποςπγική απόθαζη και 

ηποποποιήθηκε,  ζςμπληπώθηκε, με ηην απ. Γ4α/Γ.Π.οικ.27696/30-4-2020 Τποςπγική 

απόθαζη. 

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..». 

2.Ρελ αξ.Γ4α/Γ.Π. οικ.8252/7-2-2020 απόθαζη πνπξγείνπ γείαο κε ζέκα «Έγθξηζε γηα 

πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ Ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ ΔΠ». 

3. Ρελ αξ.41/11-2-2020 Πποκήπςξη θέζεων ειδικεςμένων ιαηπών κλάδος Ε..Τ. επί θηηεία 

(ΑΔΑ:ΩΗ4Υ469041-ΘΘ3)-οπθή επανάληψη, η οποία καηέζηη άγονη για ηην ειδικόηηηα ηηρ 

Εζωηεπικήρ Παθολογίαρ και Αναιζθηζιολογίαρ. 

4.Ρελ αξ.Γ4α/Γ.Π.54849/21-9-2020 απόθαζη πνπξγείνπ γείαο κε ζέκα «Έγθξηζε γηα πξνθήξπμε 

ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ Ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ ΔΠ». 

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

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ε Ι 

 

Ρελ πιήξσζε ησλ θαησηέξσλ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ Ηαηξψλ ΔΠ, επί ζεηεία, ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Νξγαληθήο Κνλάδαο Ηεξάπεηξαο ηνπ Γ.Λ. Ιαζηζίνπ: 

-Μίαρ (1) θέζηρ ειδικεςμένος Ιαηπού ειδικόηηηαρ Δζυηεπικήρ Παθολογίαρ ζηον βαθμό 

ηος Δπιμ Α΄. 

-Μίαρ (1) θέζηρ ειδικεςμένος Ιαηπού ειδικόηηηαρ Παιδιαηπικήρ ζηον βαθμό ηος 

Δπιμεληηή Β΄. 

 

 

Γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο 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) Οι ςποτήθιοι πος θα θέζοςν ςποτηθιόηηηα ζηην παπούζα πποκήπςξη εξαιπούνηαι 

ηηρ ςποσπέυζηρ ςποβολήρ βεβαίυζηρ εκπλήπυζηρ 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. Δπίζηρ για ηο διοπιζμό ζε θέζειρ ηος Κλάδος γιαηπών Δ..Τ. για ηα Κένηπα 

ΑΔΑ: 91ΧΟ469041-7ΥΖ



3 

 

Τγείαρ ή Νομαπσιακά Γενικά Νοζοκομεία – Κένηπα Τγείαρ άγονυν και πποβλημαηικών 

πεπιοσών δεν απαιηείηαι πποϋπηπεζία ζηην ειδικόηηηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ 

Λ.1965/1991. 

β) Πε ζέζεηο εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ.Π.. πνπ πξνθεξχζζνληαη κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 

2021, δελ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ηαηξνί πνπ ππεξεηνχλ ζε άιιε ζέζε εηδηθεπκέλνπ 

ηαηξνχ θιάδνπ Δ.Π.., εθηφο, εάλ παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ κέρξη ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο, ζχκθσλα κε ην ηξίην άξζξν 

ηνπ Λ.4655/2020. 

 

 

 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 θαηα- 

ρψξηζή 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 jpg ηνπ πηπρίνπ. Πε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη ην 

πηπρίν κε ηε ζθξαγίδα ηεο Σάγεο, ε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ θαη ε απφθαζε ηζνηηκίαο ηνπ 

ΓΝΑΡΑΞ, φπνπ απαηηείηαη. ια ηα πξναλαθεξφκελα ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε κνξθή 

αξρείνπ/σλ pdf ή jpg.  

3. Αξρείν pdf ή jpg κε ηελ απφθαζε άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.  

4. Αξρείν pdf ή jpg  ηεο απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο. 

5. Αξρείν pdf ή jpg 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 jpg ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο ή ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή 

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

επίζεκε κεηάθξαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ. 

 7. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή αξρείνπ pdf ή jpg κε ππνγεγξακκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

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

Γηα ζέζεηο Δπηκειεηψλ Α΄ θαη Β΄:  

(α) δελ ππεξεηψ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ. Π.. ή έρσ ππνβάιιεη παξαίηεζε απφ ηελ ζέζε 

θιάδνπ ηαηξψλ Δ.Π.. κέρξη ηελ ιήμε πξνζεζκίαο πξνθήξπμεο.  

(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.  
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(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 jpg 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 jpg 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 jpg 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 jpg 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 ηίη- 

ινο Διιεληθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ ή ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία πηπρίνπ ΓΝΑΡΑΞ (ΓΗΘΑΡΠΑ) κεηά απφ 

εμεηάζεηο ή ηίηινο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα.  

 ια 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 

jpg ησλ μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ε ζθξαγίδα 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 ΣΩΝ ΑΙΣΗΔΩΝ 

 

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

ζηηο 23-9-2020 ώπα 12:00  και λήγει ζηιρ 07-10-2020 ώπα 12:00. 

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) κφλν Γηεχζπλζεο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο (Γ..ΞΔ.), δειψλνληαο ππνρξεσηηθά θαη ηε 

ζεηξά πξνηίκεζήο ηνπο. 

Ζ ππνςεθηφηεηα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ πνπξγείνπ 

γείαο esydoctors.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 
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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 JPEG (θυηογπαθία), συπηηικόηηηαρ μέσπι 2 MB. 

Ν Έιεγρνο Αηηήζεσλ-Γειψζεσλ πνςεθηνηήησλ - Γηαδηθαζία κνξηνδφηεζεο θαη βαζκνιφγεζεο 

ησλ ππνςεθίσλ, γίλεηαη βάζεη ηεο αξ. Γ4α/Γ.Ξ.νηθ.7330/5-2-2020 (ΦΔΘ:320/6-2-2020 η.Β’) 

πνπξγηθήο απφθαζεο «Θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, 

αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ.Π..», φπσο ηξνπνπνηήζεθε-

ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην ηδ΄ ζρεηηθφ. 

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 ΔΚΣΔΛΩΝ ΥΡΔΗ ΑΝ. ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΠΔΣΡΑΚΗ 

 

 

 

 

http://www.ierapetrahospital.gr/
mailto:dpnp_a@moh.gov.gr
http://www.hc-crete.gr/
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΗΛΑΘΥΛ 

(φπσο δεηνχληαη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα esydoctors.moh.gov.gr) 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΑ 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 
Γηθαηνινγεηηθά 

Αξηζκφο 

αξρείσλ 

λνκα   

Δπψλπκν   

Α.Κ.Θ.Α.   

Α.Φ.Κ.   

Ξαηξψλπκν   

Κεηξψλπκν   

Ρφπνο Γέλλεζεο   

Ζκεξνκελία Γέλλεζεο   

Α.Γ.Ρ./Αξηζκ. Γηαβαηεξίνπ   

Φχιν   

 
 
 
 

 
 

Ηζαγέλεηα 

(ειιεληθή ή Ξνιίηεο 
θξάηνπο-κέινπο ηεο 
Δπξσπατθήο 
Έλσζεο) 

Αξρείν pdf ή jpg κε ην πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ή ην δειηίνπ 

αζηπ- λνκηθήο ηαπηφηεηαο ή θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ. ηαλ 

πξφθεηηαη γηα πνιίηε θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

απαηηείηαη θαη επίζεκε κεηάθξαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ 

θαη ηίηινο ειιελνκάζεηαο ηχπνπ Β2 ή βεβαίσζε γλψζεο ηεο 

ειιεληθήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπήο ηνπ ΘΔ.Π... Γελ απαηηείηαη 

ηίηινο ειιελνκάζεηαο γηα ηνπο ηαηξνχο πνπ είλαη απφθνηηνη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ή απφθνηηνη 

ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ ή δηαζέηνπλ ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία 

πηπρίνπ απφ ΓΝΑΡΑΞ (ΓΗΘΑΡΠΑ) ή έρνπλ απνθηήζεη ηίηιν 

εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα. 

 

Δάλ επηιέμεη ειιεληθή, ηφηε αξθεί ην πξναλαθεξφκελν αξρείν 

pdf ή jpg κε ην πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ή ην δειηίνπ 

αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ. Πηελ 

επηινγή Ξνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηφηε 

κφλν ζα πξέπεη λα αλαξηεζεί αξρείν pdf ή jpg κε ηίηιν 

ειιελνκάζεηαο ηχπνπ Β2 ή βεβαίσζε γλψζεο ηεο ειιεληθήο απφ 

ηελ αξκφδηα επηηξνπήο ηνπ ΘΔ.Π.. ή ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ή ηίηινο ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ ή 

ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία πηπρίνπ απφ ΓΝΑΡΑΞ (ΓΗΘΑΡΠΑ) ή 

ηίηινο εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα. 

 

 

 
Βηνγξαθηθφ Πεκείσκα 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ απνηειεί ππνρξεσηηθφ δηθαηνινγεηηθφ, αιιά 

ππνβάιιεηαη γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ζπκβνπιίνπ. Γηα ηελ απφδεημε ησλ 

νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκεί 

σκα, απαηηείηαη ε ππνβνιή αξρείσλ ησλ επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

ή βεβαηψζεσλ ζηα αληίζηνηρα πεδία ηεο ειεθηξνληθήο 

εθαξκνγήο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηε παξνχζα απφθαζε. 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ1 

 
Γηθαηνινγεηηθά Ρχπνπ Α 

Αξηζκφο 

αξρείσλ 

ΞΡΣΗΝ 
ΗΑΡΟΗΘΖΠ/ 
ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 

Αξρείν pdf ή jpg Ξηπρίνπ. Πε πεξίπησζε πηπρίνπ 
παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο, απαηηείηαη αξρείν pdf ή jpg 
Ξηπρίνπ θαη αξρείν pdf ή jpg επίζεκεο κεηάθξαζεο ηζνηηκίαο 
ΓΝΑΡΑΞ, φπνπ απαηηείηαη. 
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ΒΔΒΑΗΥΠΖ ΡΝ 
ΝΗΘΔΗΝ ΗΑΡΟΗΘΝ 
Ή 
ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΝ ΠΙΙΝΓΝ 

Αξρείν pdf ή jpg κε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ηαηξηθνχ ή 
Νδνληηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη ν ζπλνιηθφο 
ρξφλνο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ε 
αζθνχκελε εηδηθφηεηα θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζήο ηεο. 

 

ΑΓΔΗΑ ΑΠΘΖΠΖΠ 

ΗΑΡΟΗΘΝ Ή 
ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΝ 
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΝΠ 

Αξρείν pdf ή jpg απφθαζεο άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ ή νδνληηα- 
ηξηθνχ επαγγέικαηνο. 

 

ΡΗΡΙΝΠ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑΠ Αξρείν pdf ή jpg απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ 

Αξρείν pdf ή jpg ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη: 
Γηα ζέζεηο Δπηκειεηψλ Α΄ θαη Β΄: 
(α) δελ ππεξεηψ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ Δ.Π.. ή έρσ ππνβάιεη 
παξαίηεζε απφ ηελ ζέζε θιάδνπ ηαηξψλ Δ.Π.. κέρξη ηελ ιήμε 
πξνζεζκίαο πξνθήξπμεο, 
(β) δελ έρσ παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ.Π.. 
πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε δπν (2) ρξφλσλ απφ ηνλ 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. 
Γηα ζέζεηο Δπηκειεηψλ Α΄ θαη Β΄ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ηίηινο 
εμεη- δίθεπζεο: 
(α) δελ ππεξεηψ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ Δ.Π.. ή ππεξεηψ ζε 
ζέζε θιάδνπ ηαηξψλ - νδνληηάηξσλ Δ.Π.. Δπηκειεηή Α΄ ή Β΄ θαη 
έρσ απνθηήζεη ηνλ ηίηιν εμεηδίθεπζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζέζε, 
κεηά ηελ έληαμή κνπ ζην Δ.Π.., 
(β) δελ έρσ παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ.Π.. 
πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε δπν (2) ρξφλσλ απφ ηνλ 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. 

Γηα ζέζεηο Γηεπζπληψλ: 

(α) ππεξεηψ ζε ζέζε εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ θιάδνπ Δ.Π.. κε βαζκφ 
επηκειεηή Α΄ ή Β΄, 
(β) ππεξεηψ ζε ζέζε εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ θιάδνπ Δ.Π.. κε βαζκφ 
Γηεπζπληή θαη έρεη παξέιζεη εμαεηία απφ ηε ιήςε ηνπ βαζκνχ, 
(γ) δελ έρσ παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ.Π.. 
πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε δπν (2) ρξφλσλ απφ ηνλ δηνξηζκφ 
κνπ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) 
ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαίηεζήο κνπ, 
(δ) 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. 
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ΔΘΞΙΖΟΥΠΖ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΞΑΗΘΟΝ, 
όπος απαιηείηαι 

 

Αξρείν pdf ή jpg βεβαίσζεο ηνπ πνπξγείνπ γείαο απφ ηελ 
νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ηαηξφο έρεη εθπιεξψζεη ηελ 
ππνρξεσηηθή ππεξεζία ππαίζξνπ ή απαιιαγή ηεο ππνρξέσζεο. 

Ξαξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο γηαηξνχο, νη νπνίνη έρνπλ 
εθπιεξψζεη ηελ ππεξεζία ππαίζξνπ, αιιά δελ έρνπλ ην 
πξναλαθεξφκελν δηθαηνινγεηηθφ, λα θαηαζέζνπλ ειεθηξνληθά 
ηε βεβαίσζε-πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ θνξέα πνπ έρεη εθδνζεί. 

 Θαηφπηλ ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ ηε βεβαίσζε 
εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, απφ ην ηκήκα ηαηξψλ 
ππαίζξνπ ηεο Γηεχζπλζεο Γπλακηθνχ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ 
πνπξγείνπ γείαο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηνπ 
απηνκαηνπνηεκέλνπ θαηαιφγνπ, ζηελ γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα 
πνπ έρνπλ επηιέμεη. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΡΞΝ Β 
ΞΗΛΑΘΑΠ 2 

Ξξνυπεξεζία 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΡΞΝ Β - Ξξνυπεξεζία - Ρα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ επηιέγνληαη 
ΓΔΛ πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ - Κέγηζηνο αξηζκφο 500 κφξηα 

  
Ππληειεζηήο: 

Αξηζκφο 
κελψλ κεηά 

ηε ιήςε 
ηίηινπ 

εηδηθφηεηαο 

Κφξηα 
(ζε απφιπην 

αξηζκφ) 

 
Γηθαηνινγεηηθά 

 
Αξηζκφο 
Πηνηρείσλ 

 
Δθπιήξσζε 
ππνρξεσηηθήο 
ππεξεζίαο ππαίζξνπ 

   

 
10 

Αξρείν pdf ή jpg βεβαίσζεο 

ηνπ πνπξγείνπ γείαο, απφ 

ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη 

ν ηαηξφο έρεη εθπιεξψζεη 

ηελ ππνρξεσηηθή ππεξεζία 

ππαίζξνπ. 

 

 
1 

 

Δθπιήξσζε 
ππνρξεσηηθήο 
ππεξεζίαο ππαίζξνπ 

ζε λεζησηηθέο 
πεξηνρέο θαη ζηηο 
άγνλεο ή 
πξνβιεκαηηθέο 
πεξηνρέο, 
ππνινγίδεηαη ζην 
πεληαπιφ 
[κφλν γηα φζνπο 
εκπίπηνπλ ζηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 
4208/2013 (ΦΔΘ 252 
Α΄), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη]. 
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Αξρείν pdf ή jpg βεβαίσζεο 
ηνπ πνπξγείνπ γείαο, απφ 
ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη 
ν ηαηξφο έρεη εθπιεξψζεη 
ηελ ππνρξεσηηθή ππεξεζία 
ππαίζξνπ 

 
 
 

 
 

 
1 
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Ηδησηηθφ ηαηξείν 
ή εξγαζηήξην 

 
 
 
 

 
0,083 (x 10) 

   
Αξρείν pdf ή jpg: βεβαίσζεο 
εθνξίαο γηα ηνλ ρξφλν 
άζθεζεο ηνπ ειεχζεξνπ 
επαγγέικαηνο ή έλαξμε θαη 

ιήμε εθνξίαο άζθεζεο ηνπ 
ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο 
ή βεβαίσζε ηνπ ηαηξηθνχ 
ζπιιφγνπ ή αζθαιηζηηθνχ 
ηακείνπ ή έλαξμε θαη 
ιήμε εθνξίαο ή βεβαίσζε 
αζθαιηζηηθνχ θνξέα. 

 
 
 
 

 
1 

 
 

Ηδησηηθή θιηληθή σο 
ζπλεξγάηεο (κε ή 
ρσξίο ζχκβαζε κε 
θνξέα θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο) 

 
 
 
 

0,116  
(x 10) 

  
Αξρείν pdf ή jpg: Βεβαίσζεο 
θιηληθήο ηεο Διιάδαο ή ηεο 
αιινδαπήο ζηελ νπνία 
ζα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο 
ζπλεξγαζίαο. Ζ βεβαίσζε 
απηή ζα πξέπεη λα θέξεη  
ηηο ππνγξαθέο ησλ 
αξκφδησλ δηνηθεηηθψλ ή 
επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ ηνπ 
θάζε θνξέα. 
 
 

 
 
 
 

1 

 
 
 

Ηδησηηθή θιηληθή 
κε έκκηζζε 
ζέζε ή 
ππεχζπλνο ηκήκαηνο 

 

 

 
0,25  

(x 10) 

 
 Αξρείν pdf ή jpg: Βεβαίσζεο 

θιηληθήο ηεο Διιάδαο ή ηεο 
αιινδαπήο ζηελ νπνία ζα 
αλαθέξεηαη ε έκκηζζε ζέζε 
ή ππεχζπλνο ηκήκαηνο θαη ν 
ρξφλνο εξγαζίαο. 
 Ζ βεβαίσζε απηή ζα πξέπεη 
θέξεη ηηο ππνγξαθέο ησλ 
αξκφδησλ δηνηθεηηθψλ ή 
επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ ηνπ 
θάζε θνξέα. 

 

 
 
 
 

1 

 
 

 
 
Γεκφζηα δνκή Ξ.Φ.. 

 
 

 
 

0,333 (x 10) 

  
Αξρείν pdf ή jpg: βεβαίσζεο 

ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο 
Ξεξηθέξεηαο ηεο Διιάδαο ή 
ηεο αιινδαπήο ζηελ νπνία ζα 
αλαθέξεηαη ε έκκηζζε ζέζε 
θαη ν ρξφλνο εξγαζίαο. Θα 
θέξεη ππνγξαθή ηνπ Γηνηθεηή 
ηεο .ΞΔ. ή αληίζηνηρνπ 
ππεχζπλνπ ηεο αιινδαπήο 

 
 

 
 

1 

 
 

Πε λνζνθνκείν 
ηνπ πξψελ ΗΘΑ 
ή ζε 
νπνηνλδήπνηε 
αζθαιηζηηθφ θνξέα 

 
 
 

0,333 (x 10) 

  
Αξρείν pdf ή jpg: 
βεβαίσζεο ηνπ πξψελ ΗΘΑ 
ή αζθαιηζηηθνχ θνξέα, 
ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε 
έκκηζζε ζέζε θαη ν ρξφλνο 
εξγαζίαο. 

 
 
 

1 

ΑΔΑ: 91ΧΟ469041-7ΥΖ



 

 

 

Γεκφζην Λνζνθνκείν 

*** σο 
Ξαλεπηζηεκηαθφο 
ππφηξνθνο κε 

ζχκβαζε πιήξνπο 
απαζρφιεζεο 

 
 

0,275 (x 10) 

   
Αξρείν pdf ή jpg: βεβαίσζεο 
ή ζχκβαζεο ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ, ζηελ νπνία λα 
αλαθέξεηαη 
ε πιήξεο απαζρφιεζε θαη ν 
ρξφλνο εξγαζίαο. 

 
 

1 

 

Γεκφζην Λνζνθνκείν 

*** σο παξαηαζηαθφο 
εηδηθεπφκελνο κε ηίηιν 
εηδηθφηεηαο 

 

 
0,275 (x 10) 

   
Αξρείν pdf ή jpg: βεβαίσζεο 
ηνπ λνζνθνκείνπ, ζηελ νπνία 
λα αλαθέξεηαη ε δηάξθεηα ηεο 
παξάηαζεο 

 

 
1 

 

Γεκφζην λνζνθνκείν 
κε δειηίν παξνρήο 
ππεξεζηψλ 

 
 

0,291 (x 10) 

   
Αξρείν pdf ή jpg: βεβαίσζεο 
ηνπ λνζνθνκείνπ, απφ ηελ 
νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα 
ηεο ζπλεξγαζίαο 

 
 

1 

α) Γεκφζην 

λνζνθνκείν, ζηελ 
Διιάδα *** σο ηαηξφο 
Δ.Π.. ή κέινο ΓΔΞ ή 
επηθνπξηθφο ή σο 
εμεηδηθεπφκελνο ζε 
ΚΔΘ, ΚΔΛ, ΚΔΘ 
παίδσλ θαη 
Ινηκσμηνινγία ή 
ηαηξφο ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ, 
β) ζην ΔΘΑΒ, ζην 
Υλάζεην ή ζην 
Δξξίθνο Ληπλάλ ή 
λνζνθνκείν 
«Ξαπαγεσξγίνπ» ή ηα 

ζηξαηησηηθά 
λνζνθνκεία γ) ζε 
λνζνθνκείν 
(Δπξψπεο, Β. 

Ακεξηθήο, Υθεαλίαο, 
Ηαπσλίαο) κε έκκηζζε 
ζέζε πιήξνπο 
απαζρφιεζεο 
ή ππνηξνθία 

 

 

 

 

 

0,383 (x 10) 

 
  

Αξρείν pdf ή jpg: Βεβαίσζεο 

λνζνθνκείνπ ηεο Διιάδαο ή 
ηεο αιινδαπήο, ζηελ νπνία 
ζα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο 
ζπλεξγαζίαο θαη ε πιήξεο 
απαζρφιεζε.  
Νη  βεβαηψζεηο απηέο ζα 
πξέπεη λα θέξνπλ ηηο 
ππνγξαθέο ησλ αξκφδησλ 
δηνηθεηηθψλ ή 
επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ ηνπ 
θάζε θνξέα ή αληίζηνηρσλ 
ππεπζχλσλ ηεο αιινδαπήο. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
1 
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Λνζνθνκείν 
εμσηεξηθνχ πιελ 
Δπξψπεο, 
Β. Ακεξηθήο, Υθεαλίαο, 
Ηαπσλίαο κε έκκηζζε 
ζέζε ή ππνηξνθία 

 

 

0,25 (x 10) 

 

 
  

Αξρείν pdf ή jpg: βεβαίσζεο 
λνζνθνκείνπ ηεο  
αιινδαπήο, ζηελ νπνία ζα 
αλαθέξεηαη ν ρξφλνο 
ζπλεξγαζίαο θαη ε πιήξεο 
απαζρφιεζε.  
Νη  βεβαηψζεηο απηέο ζα 
πξέπεη λα θέξνπλ ηηο 
ππνγξαθέο ησλ αξκφδησλ 
δηνηθεηηθψλ ή 
επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ ηνπ 
θάζε θνξέα ή αληίζηνηρσλ 
ππεπζχλσλ ηεο αιινδαπήο. 
 
 
 

 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΓΗΘΑ ΚΝΟΗΝΓΝΡΝΚΔΛΖ ΞΟΝΞΖΟΔΠΗΑ 

 
ηαλ ε πξνυπεξεζία 
αθνξά ζε ππεξεζία 
ππαίζξνπ εηδηθεπκέλσλ 
ηαηξψλ επί ζεηεία, ζε 
λεζησηηθέο πεξηνρέο 
θαη ζηηο άγνλεο ή 
πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο, 
ππνινγίδεηαη ζην 
επηαπιφ [κφλν γηα φζνπο 
εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
22 ηνπ λ. 4208/2013 
(ΦΔΘ 252 Α΄), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη]. 
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Αξρείν pdf ή jpg βεβαίσζεο 
ηνπ πνπξγείνπ γείαο, απφ 
ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη 
ν ηαηξφο έρεη πξνυπεξεζία 
ζε ππεξεζία ππαίζξνπ 
εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ επί 
ζεηεία, ζε λεζησηηθέο 
πεξηνρέο θαη ζηηο άγνλεο ή 
πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο. 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
Γεκφζηα δνκή Ξ.Φ.. 
σο επηθνπξηθφο ηαηξφο 
ζε άγνλεο, 
λεζησηηθέο, 
πξνβιεκαηηθέο ή 
απνκαθξπζκέλεο 
πεξηνρέο ππνινγίδεηαη 
εηο δηπινχλ 

 
 

 

0,333 (x 

10) 

x 2 

   
Αξρείν pdf ή jpg: βεβαίσζεο 
ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο 
Ξεξηθέξεηαο ηεο Διιάδαο, 
ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε 
έκκηζζε ζέζε θαη ν ρξφλνο 
εξγαζίαο. Θα θέξεη ππνγξαθή 
ηνπ Γηνηθεηή ηεο .ΞΔ. 

 
 
 

1 
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Γεκφζην λνζνθνκείν 
ζηελ Διιάδα, Δ.Θ.Α.Β., 
σο επηθνπξηθφο ηαηξφο 
ζε άγνλεο, λεζησηηθέο, 

πξνβιεκαηηθέο ή 
απνκαθξπζκέλεο 
πεξηνρέο ππνινγίδεηαη εηο 
δηπινχλ 

 
 
 

 

0,383  

(x 10) 

x 2 

   
Αξρείν pdf ή jpg: Βεβαίσζεο 
λνζνθνκείνπ ηεο Διιάδαο 
ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη 
o ρξφλνο ζπλεξγαζίαο θαη ε 
πιήξεο απαζρφιεζε.  
Νη βεβαηψζεηο απηέο ζα 
πξέπεη λα θέξνπλ ηηο 
ππνγξαθέο ησλ αξκφδησλ 
δηνηθεηηθψλ ή επηζηεκνληθψλ 
νξγάλσλ ηνπ θάζε θνξέα. 

 
 
 

 
1 

  Πχλνιν 

κνξίσλ 

   

*** (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Αηγηλίηεηνπ θαη Αξεηαίεηνπ Λνζνθνκείνπ) 

Πε πεξηπηψζεηο πνπ γηα ζέζε πνπ πξνθεξχζζεηαη ππάξρεη αλαγλσξηζκέλε εμεηδίθεπζε ή εηδηθή εκπεηξία, 

ζπκπιεξψλεηαη ν πίλαθαο 3. 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΡΞΝ 
Β ΞΗΛΑΘΑΠ 3 

Ξξνυπεξεζία 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΡΞΝ Β - Ξξνυπεξεζία γηα ζέζεηο κε αλαγλσξηζκέλε εμεηδίθεπζε ή εηδηθή εκπεηξία - 

Ρα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ επηιέγνληαη ΓΔΛ πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ - Κέγηζηνο αξηζκφο 500 κφξηα 

  
Ππληειεζηήο: 

Αξηζκφο 

κελψλ κεηά 

ηε ιήςε 

ηίηινπ 

εηδηθφηεηαο 

Κφξηα 
(ζε απφιπην 

αξηζκφ) 

 
Γηθαηνινγεηηθά 

 
Αξηζκφο 
Πηνηρείσλ 

 
Δθπιήξσζε 
ππνρξεσηηθήο 
ππεξεζίαο ππαίζξνπ 

   

 
10 

Αξρείν pdf ή jpg βεβαίσζεο 

ηνπ πνπξγείνπ γείαο, 

απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη ν ηαηξφο έρεη 

εθπιεξψζεη ηελ 

ππνρξεσηηθή ππεξεζία 

ππαίζξνπ 

 

 
1 

Δθπιήξσζε 
ππνρξεσηηθήο ππεξεζίαο 
ππαίζξνπ ζε λεζησηηθέο 
πεξηνρέο θαη ζηηο άγνλεο 

ή πξνβιεκαηηθέο 
πεξηνρέο, ππνινγίδεηαη 
ζην πεληαπιφ [κφλν 
γηα φζνπο εκπίπηνπλ 
ζηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
22 ηνπ λ. 4208/2013 
(ΦΔΘ 252 A΄), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη]. 
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Αξρείν pdf ή jpg 
βεβαίσζεο ηνπ πνπξγείνπ 
γείαο, απφ ηελ νπνία λα 
πξνθχπηεη φηη ν ηαηξφο έρεη 
εθπιεξψζεη ηελ 
ππνρξεσηηθή ππεξεζία 
ππαίζξνπ 

 
 
 
 
 

 
1 

ΑΔΑ: 91ΧΟ469041-7ΥΖ



 

 

 
 
 
 
Ηδησηηθφ ηαηξείν ή 

εξγαζηήξην 

 
 
 
 

0,083 (x 10) 

  Αξρείν pdf ή jpg: 
βεβαίσζεο εθνξίαο γηα ηνλ 
ρξφλν άζθεζεο ηνπ 
ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο ή 
έλαξμε θαη ιήμε εθνξίαο 

άζθεζεο ηνπ ειεχζεξνπ 
επαγγέικαηνο 
ή βεβαίσζε ηνπ ηαηξηθνχ 
ζπιιφγνπ ή αζθαιηζηηθνχ 
ηακείνπ ή έλαξμε θαη ιήμε 
εθνξίαο 

 
 
 
 

1 

 
 

 
Ηδησηηθή θιηληθή σο 
ζπλεξγάηεο (κε ή 
ρσξίο ζχκβαζε κε 
θνξέα θνηλ. 
αζθάιηζεο) 

 
 
 

 
0,1 (x 10) 

  
Αξρείν pdf ή jpg: Βεβαίσζεο 
θιηληθήο ηεο Διιάδαο ή ηεο 
αιινδαπήο, ζηελ νπνία 
ζα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο 
ζπλεξγαζίαο.  
Ζ βεβαίσζε απηή ζα 
πξέπεη θέξεη ηηο ππνγξαθέο 
ησλ αξκφδησλ δηνηθεηηθψλ 
ή επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ 
ηνπ θάζε θνξέα. 
 

 
 
 

 
1 

 
 
 

Ηδησηηθή θιηληθή 
κε έκκηζζε ζέζε ή 
ππεχζπλνο ηκήκαηνο 

 

 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 
 
 
 
 

ΔΜΔΗΓΗΘΔΠ
Ζ/ ΔΗΓΗΘΖ 
ΔΚΞΔΗΟΗΑ 

 

 

0,125 (x 10) 
 
 
 
 

0,25 (x 10) 

 
Αξρείν pdf ή jpg: 
Βεβαίσζεο θιηληθήο ηεο 
Διιάδαο ή ηεο αιινδαπήο, 
ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη 
ε έκκηζζε ζέζε ή 
ππεχζπλνο ηκήκαηνο θαη ν 
ρξφλνο εξγαζίαο.  
Ζ βεβαίσζε απηή ζα 
πξέπεη θέξεη ηηο ππνγξαθέο 
ησλ αξκφδησλ δηνηθεηηθψλ 
ή επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ 
ηνπ θάζε θνξέα. 

 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Γεκφζηα δνκή Ξ.Φ.. 

 
 
 
 

0,166 (x 10) 

   
Αξρείν pdf ή jpg: βεβαίσζεο 
ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο 
Ξεξηθέξεηαο ηεο Διιάδαο ή 
ηεο αιινδαπήο, ζηελ νπνία 
ζα αλαθέξεηαη ε έκκηζζε 
ζέζε θαη ν ρξφλνο εξγαζίαο. 
Θα θέξεη ππνγξαθή ηνπ 
Γηνηθεηή ηεο .ΞΔ. ή 
αληίζηνηρνπ ππεχζπλνπ ηεο 
αιινδαπήο 

 
 
 
 

1 

 
Πε λνζνθνκείν 
ηνπ πξψελ ΗΘΑ ή 
ζε νπνηνλδήπνηε 
αζθαιηζηηθφ θνξέα 

 
 

0,166 (x 10) 

  Αξρείν pdf ή jpg: 
βεβαίσζεο ηνπ πξψελ 
ΗΘΑ ή αζθαιηζηηθνχ 
θνξέα, 
ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη 
ε έκκηζζε ζέζε θαη ν 
ρξφλνο εξγαζίαο. 

 
 

1 

ΑΔΑ: 91ΧΟ469041-7ΥΖ



 

 

Γεκφζην Λνζνθνκείν 

*** σο 
Ξαλεπηζηεκηαθφο 
ππφηξνθνο κε ζχκβαζε 
πιήξνπο απαζρφιεζεο 

 

 
0,137 (x 10) 

  Αξρείν pdf ή jpg: βεβαίσζεο 

ηνπ πξψελ ΗΘΑ ή 

αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ 

νπνία ζα αλαθέξεηαη ε 

έκκηζζε ζέζε θαη ν ρξφλνο 

εξγαζίαο. 

 

 
1 

Γεκφζην Λνζνθνκείν 

*** σο παξαηαζηαθφο 
εηδηθεπφκελνο κε ηίηιν 
εηδηθφηεηαο 

 
0,137 (x 10) 

  Αξρείν pdf ή jpg: βεβαίσζεο 

ηνπ λνζνθνκείνπ, ζηελ 

νπνία λα αλαθέξεηαη ε 

δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο 

 
1 

 
 
 

 
Γεκφζην λνζνθνκείν 
κε δειηίν παξνρήο 
ππεξεζηψλ 

 
ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 

 
0,145 (x 10) 

 Αξρείν pdf ή jpg: βεβαίσζεο 

ηνπ λνζνθνκείνπ, απφ ηελ 

νπνία λα πξνθχπηεη ε 

δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο 

 
1 

 

 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠ
Ζ ή ΔΗΓΗΘΖ 
ΔΚΞΔΗΟΗΑ 

 
 

 
0,291 (x 10) 

  
Αξρείν pdf ή jpg: βεβαίσζεο 
ηνπ λνζνθνκείνπ απφ 
ηελ νπνία λα πξνθχπηεη 
ε εμεηδίθεπζε ή εηδηθή 
εκπεηξία θαη ε δηάξθεηα 
ηεο ζπλεξγαζίαο 

 
 

 
1 

 
 
 
 
 
α) Γεκφζην λνζνθνκείν 
ζηελ Διιάδα, *** σο 
ηαηξφο Δ.Π.. ή κέινο 
ΓΔΞ ή επηθνπξηθφο ή σο 
εμεηδηθεπφκελνο ζε ΚΔΘ, 
ΚΔΛΛ, ΚΔΘ παίδσλ θαη 
Ινηκσμηνινγία ή ηαηξφο 
ηνπ Δ.Ν.Γ.., β) ζην 
Δ.Θ.Α.Β., ζην Υλάζεην ή 
ζην Δξξίθνο Ληπλάλ ή 
λνζνθνκείν 
«Ξαπαγεσξγίνπ» ή ηα 
ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία 
γ) ζε λνζνθνκείν 
(Δπξψπεο, Β. Ακεξηθήο, 
Υθεαλίαο, Ηαπσλίαο) 
κε έκκηζζε ζέζε 
πιήξνπο απαζρφιεζεο ή 
ππνηξνθία 

 
 
 
 

 
ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 

 
 
 
 

 
0,191 (x 10) 

  
Αξρείν pdf ή jpg: 
βεβαίσζεο λνζνθνκείνπ 
ηεο Διιάδαο ή ηεο 
αιινδαπήο, ζηελ νπνία ζα 
αλαθέξεηαη ν ρξφλνο 
ζπλεξγαζίαο θαη ε πιήξεο 
απαζρφιεζε.  
Νη βεβαηψζεηο απηέο ζα 
πξέπεη λα θέξνπλ ηηο 
ππνγξαθέο ησλ αξκφδησλ 
δηνηθεηηθψλ ή 
επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ 
ηνπ θάζε θνξέα ή 
αληίζηνηρσλ ππεχζπλσλ 
ηεο αιινδαπήο. 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠ
Ζ ή ΔΗΓΗΘΖ 
ΔΚΞΔΗΟΗΑ 

 
 
 
 
 
 

 
0,383 (x 10) 

  
 

 
Αξρείν pdf ή jpg: 
βεβαίσζεο λνζνθνκείνπ ηεο 
Διιάδαο ή ηεο αιινδαπήο, 
ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε 
εμεηδίθεπζε ή εηδηθή 
εκπεηξία, ν ρξφλνο 
ζπλεξγαζίαο θαη ε πιήξεο 
απαζρφιεζε.  
Νη βεβαηψζεηο απηέο ζα 
πξέπεη λα θέξνπλ ηηο 
ππνγξαθέο ησλ αξκφδησλ 
δηνηθεηηθψλ ή 
επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ ηνπ 
θάζε θνξέα 

 
 
 
 
 
 

 
1 
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Λνζνθνκείν εμσηεξηθνχ 
πιελ Δπξψπεο, 
Β. Ακεξηθήο, Υθεαλίαο, 
Ηαπσλίαο κε έκκηζζε 
ζέζε ή ππνηξνθία 

 
 
 
 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 

 
 
 
 

0,125 (x 10) 

 Αξρείν pdf ή jpg: Βεβαίσζεο 
λνζνθνκείνπ ηεο αιινδαπήο, 
ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη 
o ρξφλνο ζπλεξγαζίαο θαη ε 
πιήξεο απαζρφιεζε.  
Νη βεβαηψζεηο απηέο ζα 
πξέπεη λα θέξνπλ ηηο 
ππνγξαθέο ησλ αξκφδησλ 
δηνηθεηηθψλ ή επηζηεκνληθψλ 
νξγάλσλ ηνπ θάζε θνξέα ή 
αληίζηνηρσλ ππεχζπλσλ ηεο 
αιινδαπήο. 
 

 
 
 
 

1 

 
 

 
ΔΜΔΗΓΗΘΔΠ
Ζ ή ΔΗΓΗΘΖ 
ΔΚΞΔΗΟΗΑ 

 
 
 

 
0,25 (x 10) 

 Αξρείν pdf ή jpg: βεβαίσζεο 

λνζνθνκείνπ ηεο αιινδαπήο, 

ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε 

εμεηδίθεπζε ή εηδηθή εκπεηξία, ν 

ρξφλνο ζπλεξγαζίαο θαη ε 

πιήξεο απαζρφιεζε.  

Νη βεβαηψζεηο απηέο ζα πξέπεη 
λα θέξνπλ ηηο ππνγξαθέο ησλ 
αξκφδησλ δηνηθεηηθψλ ή 
επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ ηνπ 
θάζε θνξέα ή αληίζηνηρσλ 

ππεχζπλσλ ηεο αιινδαπήο. 

 

 
 
 

 
1 

ΔΗΓΗΘΑ ΚΝΟΗΝΓΝΡΝΚΔΛΖ ΞΟΝΞΖΟΔΠΗΑ 

ηαλ ε πξνυπεξεζία 
αθνξά ζε ππεξεζία 
ππαίζξνπ 
εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ 
επί ζεηεία, ζε 
λεζησηηθέο πεξηνρέο 
θαη ζηηο άγνλεο ή 
πξνβιεκαηηθέο 
πεξηνρέο, 
ππνινγίδεηαη ζην 
επηαπιφ [κφλν 
γηα φζνπο εκπίπηνπλ 

ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
22 ηνπ λ. 
4208/2013 (ΦΔΘ 
252 Α΄), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη]. 

   
 
 
 
 
 

 
70 

 
 

 
Αξρείν pdf ή jpg βεβαίσζεο 
ηνπ πνπξγείνπ γείαο, απφ 
ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη 
ν ηαηξφο έρεη πξνυπεξεζία 
ζε ππεξεζία ππαίζξνπ 
εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ επί 
ζεηεία, ζε λεζησηηθέο 
πεξηνρέο θαη ζηηο άγνλεο ή 
πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο 

 
 
 
 
 
 

 
1 

Γεκφζηα δνκή 
Ξ.Φ.. σο 
επηθνπξηθφο ηαηξφο 
ζε άγνλεο, 
λεζησηηθέο, 
πξνβιεκαηηθέο ή 
απνκαθξπζκέλεο 
πεξηνρέο ππνινγίδεηαη 

εηο 
δηπινχλ 

 

 

0,166 (x 10) 

x 2 

  Αξρείν pdf ή jpg: βεβαίσζεο 

ηεο αξκφδηαο γεηνλνκηθήο 

Ξεξηθέξεηαο ηεο Διιάδαο, 

ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε 

έκκηζζε ζέζε θαη ν ρξφλνο 

εξγαζίαο. Θα θέξεη ππνγξαθή 

ηνπ Γηνηθεηή ηεο πε 

 
 

 
1 
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Γεκφζην λνζνθνκείν 
ζηελ Διιάδα σο 
επηθνπξηθφο ηαηξφο ζε 
άγνλεο, λεζησηηθέο, 
πξνβιεκαηηθέο ή 

απνκαθξπζκέλεο 
πεξηνρέο ππνινγίδεηαη 
εηο δηπινχλ 

 
 

 
0,191 (x 10) 

Σ2 

  Αξρείν pdf ή jpg: βεβαίσζεο 
λνζνθνκείνπ ηεο Διιάδαο, 
ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη 
o ρξφλνο ζπλεξγαζίαο θαη ε 
πιήξεο απαζρφιεζε.  
Νη βεβαηψζεηο απηέο ζα πξέπεη 
λα θέξνπλ ηηο ππνγξαθέο ησλ 
αξκφδησλ δηνηθεηηθψλ ή 
επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ ηνπ 
θάζε θνξέα. 

 
 
 

1 

Θάηνρνο ηίηινπ 
εμεηδίθεπζεο 

ΛΑΗ 100 κφξηα 
 Αξρείν pdf ή jpg: 

Ξηζηνπνηεηηθφ εμεηδίθεπζεο 

 

ΝΣΗ 0 κφξηα    

 Πχλνιν κνξίσλ 

 

 

* Ν ηίηινο εμεηδίθεπζεο δελ απαηηείηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο ζέζεσλ κε βαζκφ 

Δπηκειεηή Β΄ γηα ζέζεηο ΚΔΘ, ΚΔΘ Ξαίδσλ θαη ΚΔΛΛ 

** ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ: Ζ πξνυπεξεζία πνπ δηαλχζεθε κεηά ηελ ιήςε ηνπ ηίηινπ εηδηθφηεηαο 

ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖ: Ζ πξνυπεξεζία πνπ δηαλχζεθε ζε εμεηδηθεπκέλε ππεξεζία (π.ρ. γηαηξφο ζε ΚΔΘ, ΚΔΛ 

κνλάδα ινηκψμεσλ) αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηνρή ηίηινπ εμεηδίθεπζεο. 

ΔΗΓΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ: Ζ εηδηθή εκπεηξία πνπ δηαλχζεθε ζε εηδηθή κνλάδα ή ηκήκα ή ζε παηδηαηξηθά 
ηκήκαηα 

*** (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Αηγηλίηεηνπ θαη Αξεηαίεηνπ Λνζνθνκείνπ) 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΡΞΝ 
Β ΞΗΛΑΘΑΠ 4 

Δπηζηεκνληθφ Έξγν 

Γηθαηνινγεηηθά Ρχπνπ Β - Δπηζηεκνληθφ έξγν - Κέγηζηνο αξηζκφο 300 κφξηα 

 Ππληειεζηήο

/ Κφξηα 
Αξηζκφο 

Βαζκνινγία/ 

Κφξηα 
Γηθαηνινγεηηθά Αξηζκφο Αξρείσλ 

Αλαθνηλψζεηο 

ζε ειιεληθφ ή 

ηνπ εμσηεξηθνχ 

(κε δηεζλέο) 

ζπλέδξην, σο 

πξψην φλνκα ή 

σο ππεχζπλνο 

 
 

0,50 x αξηζκφ 

   
 
Αξρείν pdf ή jpg κε ην 
εμψθπιιν θαη ζειίδα βηβιίνπ 
πεξηιήςεσλ 

 
 
Αξηζκφο αξρείσλ 
αληίζηνηρνο κε 
ηα δεισκέλα 
αξρεία 

Γεκνζηεχζεηο ζε 

κε αμηνινγεκέλα 

πεξηνδηθά σο 

πξψην φλνκα ή 

σο ππεχζπλνο 

 
 
0,75 x αξηζκφ 

   
Αξρείν pdf ή jpg κε ην 
Δμψθπιιν θαη ζειίδα βηβιίνπ 
πεξηιήςεσλ 

 
Αξηζκφο Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο κε 
ηα δεισκέλα 
αξρεία 

Νκηιίεο ζε 
ζπλέδξηα ζηελ 
Διιάδα ή ην 
εμσηεξηθφ (κε 
δηεζλή) 

 

 
1,00 x αξηζκφ 

   
Αξρείν pdf ή jpg κε ην 
Δμψθπιιν θαη ζειίδα βηβιίνπ 
πεξηιήςεσλ 

 
Αξηζκφο Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο κε 
ηα δεισκέλα 
αξρεία 

Νκηιίεο ζε δηεζλή 
ζπλέδξηα (ζηελ 
Διιάδα ή ζην 
εμσηεξηθφ) 

 
1,25 x αξηζκφ 

  
Αξρείν pdf ή jpg κε ην 
Δμψθπιιν θαη ζειίδα βηβιίνπ 
πεξηιήςεσλ 

Αξηζκφο Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο κε 
ηα δεισκέλα 
αξρεία 
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Αλαθνηλψζεηο ζε 

δηεζλή ζπλέδξηα 

(ζηελ Διιάδα ή 

ζην εμσηεξηθφ σο 

δεχηεξν, ηξίην 

θ.ιπ. λνκα) 

 

 
1,25 x αξηζκφ 

   
Αξρείν pdf ή jpg κε ην 
Δμψθπιιν θαη ζειίδα βηβιίνπ 
πεξηιήςεσλ 

 
Αξηζκφο Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο κε 
ηα δεισκέλα 
αξρεία 

Αλαθνηλψζεηο ζε 

δηεζλή ζπλέδξηα 

(ζηελ Διιάδα ή 

ην εμσηεξηθφ) 

σο πξψην φλνκα 

ή σο ππεχζπλνο 

 

 
1,50 x αξηζκφ 

   
Αξρείν pdf ή jpg κε ην 
Δμψθπιιν θαη ζειίδα βηβιίνπ 
πεξηιήςεσλ 

 
Αξηζκφο Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο κε 
ηα δεισκέλα 
αξρεία 

 
Γεκνζηεχζεηο ζε 
αμηνινγεκέλα 
πεξηνδηθά σο 
δεχηεξν, ηξίην 
θ.ιπ. φλνκα 

 
 

2,00 x αξηζκφ 

   
Αξρείν pdf ή jpg κε ην 
δεκνζηεπκέλν άξζξν ή 
βεβαίσζε εθδφηε φηη ην άξζξν 
έρεη γίλεη δεθηφ θαη είλαη ππφ 
έθδνζε 

 

Αξηζκφο Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο κε ηα 
δεισκέλα αξρεία 

 
Γεκνζηεχζεηο ζε 

αμηνινγεκέλα 
πεξηνδηθά σο 
πξψην φλνκα ή 
σο ππεχζπλνο 

 
 

2,75 x αξηζκφ 

   
Αξρείν pdf ή jpg κε ην 

δεκνζηεπκέλν άξζξν ή 
βεβαίσζε εθδφηε φηη ην 
άξζξν έρεη γίλεη δεθηφ 
θαη είλαη ππφ έθδνζε 

 

 

Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο κε 
ηα δεισκέλα 
αξρεία 

 
Γεκνζηεχζεηο 
ζε πεξηνδηθά κε 
ζπληειεζηή 
επηξξνήο >3 
σο δεχηεξν, 
ηξίην θ.ιπ. 
φλνκα 

 
 

 
2,70 x αξηζκφ 

   
Αξρείν pdf ή jpg κε ην 
δεκνζηεπκέλν άξζξν ή 
βεβαίσζε εθδφηε φηη ην άξζξν 
έρεη γίλεη δεθηφ θαη είλαη ππφ 
έθδνζε 

 

 
Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο κε 
ηα δεισκέλα 
αξρεία 

 
Γεκνζηεχζεηο 
ζε πεξηνδηθά κε 

ζπληειεζηή 
επηξξνήο >3 
σο πξψην 
φλνκα ή σο 
ππεχζπλνο 

 
 
 

3,5 x αξηζκφ 

   

 
Αξρείν pdf ή jpg κε ην 

δεκνζηεπκέλν άξζξν ή 
βεβαίσζε εθδφηε φηη ην άξζξν 
έρεη γίλεη δεθηφ θαη είλαη ππφ 
έθδνζε 

 
 

Αξηζκφο 

Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο κε 
ηα δεισκέλα 
αξρεία 

 
Άιιεο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο 
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Ππκκεηνρή 
ζε 
εξεπλεηηθά 
πξνγξάκκαη

α ή 
αμηνινγεηήο 
ζε έγθπξν 
πεξηνδηθφ. 

 
 

 
10 κφξηα 

   

 
Αξρείν pdf ή jpg κε βεβαίσζε 
ΔΙΘΔ ή ΔΙΘΔΑ ή βεβαίσζε 
εθδφηε έγθπξνπ πεξηνδηθνχ 

 
 

 
1 

 
Ππγγξαθή 
ή 
ζπκκεηνρή 
ζε 
ζπγγξαθή 
βηβιίσλ ηνκέα 
πγεία 

 
 

 
10 κφξηα 

   

 
Αξρείν pdf ή jpg κε 
Δμψθπιιν θαη πεξηερφκελα 
βηβιίνπ ηνκέα πγεία 

 
 

 
1 

 
Κε ζπλαθέο 
κεηαπηπρηαθφ 
ή δηδαθηνξηθφ 
ή 
πηζηνπνηεκέλε 

επηκφξθσζε 
ζηνλ ηνκέα 
πγείαο 

 
 
 

 
10 κφξηα 

   

Αξρείν pdf ή jpg κε 
Ρίηιν Κεηαπηπρηαθνχ ή 
Γηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ή 
πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο 
θξαηηθνχ θνξέα ηεο Διιάδαο ή 
ηνπ Δμσηεξηθνχ 

 
 
 

 
1 

  

Πχλνιν 
κνξίσλ 

  

Κέγηζηνο αξηζκφο 
210 κφξηα 

 

 

 

Ππλαθείο Αθαδεκατθνί Ρίηινη 

 

Κεηαπηπρηαθφ 
δίπισκα ζπλαθέο 

 

20 

κφξηα 

Δπηινγή κφλν 
γηα έλαλ 
ζπλαθή 

κεηαπηπρηαθφ 
ηίηιν 

Αξρείν pdf ή jpg κε 
Ρίηιν Κεηαπηπρηαθνχ 
ηεο Διιάδαο ή ηνπ 
Δμσηεξηθνχ 

 
Αξρείν pdf ή jpg κε Ρίηιν 
Κεηαπηπρηαθνχ ηεο Διιάδαο ή 

ηνπ Δμσηεξηθνχ 

 

 
1 

 
Γηδαθηνξηθή 
δηαηξηβή 
ζπλαθήο 

 

70 

κφξηα 

 
Δπηινγή κφλν 

γηα έλαλ ζπλαθή 
δηδαθηνξηθφ ηίηιν 

Αξρείν pdf ή jpg κε 
Ρίηιν Γηδαθηνξηθνχ 
δηπιψκαηνο ηεο 
Διιάδαο ή ηνπ 
Δμσηεξηθνχ 

 
Αξρείν pdf ή jpg κε Ρίηιν 
Γηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ηεο 
Διιάδαο ή ηνπ Δμσηεξηθνχ 

 

 
1 

   
Πχλνιν κνξίσλ 

  
Κέγηζηνο αξηζκφο 90 κφξηα 

 

ΓΗΑ ΡΝΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝΠ Ή ΓΗΓΑΘΡΝΟΗΘΝΠ ΡΗΡΙΝΠ ΠΞΝΓΥΛ ΞΝ ΔΣΝΛ ΔΘΞΝΛΖΘΔΗ ΠΔ 
ΣΥΟΑ ΡΖΠ ΑΙΙΝΓΑΞΖΠ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ ΗΠΝΡΗΚΗΑ ΞΟΝΠ ΡΑ ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑ, Ζ ΝΞΝΗΑ ΔΘΓΗΓΔΡΑΗ 
ΑΞΝ ΡΝΛ Γ.Ν.Α.Ρ.Α.Ξ. 
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Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα σο εθπαηδεπφκελνο (γηα ζέζε επηκειεηψλ) 

  
 

Κφξηα 
ζπλερηδφκελεο 
εθπαίδεπζεο 

 
 

 
Γηθαηνινγεηηθά 

 
Κεηεθπαίδεπζε 

ζε Θέληξν/ 
Θέληξα Διιάδαο 

ή εμσηεξηθνχ 
(Δπξψπεο, Β. 

Ακεξηθήο, Υθεαλίαο, 
Ηαπσλίαο) 

Γηα ζέζεηο 

Τπρηαηξηθήο θαη 

Ξαηδνςπρηαηξηθήο 

βαζκνινγνχληαη 

θαη κεγάιεο 

δηάξθεηαο 

κεηεθπαηδεπηηθά 

ζεκηλάξηα Διιάδαο 

ή εμσηεξηθνχ 

 
 

 
Γηθαηνινγεηηθά 

 
> 300 CMEs: 

60 κφξηα 

 
 

 
Αξρεία 
pdf ή 
jpg 

Ξηζηνπνηεηηθψλ 
Ππλεδξίνπ 

πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ 
ηηο δεινχκελεο 

CMEs. 

> 3 εμάκελα: 

140 κφξηα 

Αξηζκφο εμακήλσλ 

x πέληε (5) κφξηα 

αλά εμάκελν 

Αξρεία pdf ή 
jpg: κε 
βεβαίσζε ηνπ 
Θέληξνπ 

Δθπαίδεπζεο γηα 
ηε πξαγκαηηθή 
δηάξθεηα ηεο 
εθπαίδεπζεο, ε 
νπνία λα θέξεη 
ππνγξαθέο απφ 
ηνπο Γηεπζπληεο 
Θέληξνπ 
εθπαίδεπζεο 
θαη ηεο Ηαηξηθήο 

πεξεζίαο 

 200 - 299 

CMEs: 50 
κφξηα 

  

 100-199 CMEs: 
40 κφξηα 

>2 εμάκελα:110 

κφξηα 

 

 50-99 CMEs: 
30 κφξηα 

>1 εμάκελν: 80 

κφξηα 

 

 20 - 49 CMEs: 
20 κφξηα 

 
3κήλεο-1 εμάκελν: 

50 κφξηα 

 

 <19: CMEs: 0 
κφξηα) 

 

Ξαξαθνινχζεζε 

εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

κεηά ηε ιήςε 

ηίηινπ εηδηθφηεηαο 

     

Κφξηα ζε απφιπην 

αξηζκφ 

     

Ζ αλψηεξε βαζκνινγία είλαη ηα 200 κφξηα. Ν ίδηνο πίλαθαο ηζρχεη θαη γηα ηνπο ππνςήθηνπο (γηα ζέζεηο ζε βαζκφ Γηεπζπληή) 

κε αλψηεξε βαζκνινγία ηα100 κφξηα (40 κφξηα γηα ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη 60 κφξηα γηα ηε Κεηεθπαίδεπζε). 

Γηα ζέζεηο Τπρηαηξηθήο θαη Ξαηδνςπρηαηξηθήο ε κεηεθπαίδεπζε ζε θέληξα θαη κεηεθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα δελ κπνξνχλ 

λα μεπεξλνχλ ζπλνιηθά ηα 140 κφξηα θαη ηα 60 κφξηα, αληίζηνηρα, γηα ζέζεηο ζε βαζκφ Γηεπζπληή. 

ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΡΞΝ Β 
ΞΗΛΑΘΑΠ 6 
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Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα σο εθπαηδεπηήο (ππνςήθηνη γηα δηεπζπληηθέο ζέζεηο) 

 >15 
100 κφξηα 

10-14 
80 κφξηα 

.5-9 
45 κφξηα 

.1-4 
20 κφξηα 

Γηθαηνινγεηηθά 

     Αξρεία pdf ή jpg: 

 κε πξνγξάκκαηα 

 ζεκηλαξίσλ 

Δθπαηδεπηήο ζε 
ζεκηλάξηα, εκεξίδεο 
ή κεηεθπαηδεπηηθά 
καζήκαηα ή 
αθαδεκατθέο 
εηζεγήζεηο 
(αξηζκφο) 

θαη εκεξίδσλ 
ή βεβαίσζε 
δηδαζθαιίαο απφ 
πηζηνπνηεκέλνπο 
θνξείο 
(Ξαλεπηζηεκηαθά 
ηδξχκαηα, 
Ηαηξηθνί Πχιινγνη 

 θ.α.) ηεο 

 Διιάδαο θαη ηεο 

 αιινδαπήο 

Βαζκνινγία      

 

 

ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΛΔΛΡΔΜΖΠ 
ΞΗΛΑΘΔΠ ΝΚΑΓΑΠ Α 
Ξίλαθαο1 

Ξξφζθαηε θιηληθή εκπεηξία κε θξηηήξην ηνλ ρψξν εξγαζίαο 

Νλνκαηεπψλπκν πνςεθίνπ 

Ξνηνο ήηαλ ν ρψξνο εξγαζίαο ζαο ηνπο ηειεπηαίνπο 60 κήλεο; 

  
Ππληειεζηήο 

 
Αξηζκφο 

Βαζκνινγία/ 
κφξηα 

Ηδησηηθφ ηαηξείν/εξγαζηήξην (ζπκβεβιεκέλν ή κε) (κήλεο x 0,45) 
  

Ηδησηηθή θιηληθή (κήλεο x 0,70) 
  

Γεκφζηα δνκή Ξ.Φ.. (κήλεο x 0,65) 
  

Γεκφζην δεπηεξνβάζκην λνζνθνκείν (κήλεο x 0,80) 
  

Γεκφζην ηξηηνβάζκην λνζνθνκείν ή λνζνθνκείν 
εμσηεξηθνχ 

 
(κήλεο x 1,0) 

  

  
Πχλνιν κνξίσλ 

Ξίλαθαο 2 

Θιηληθή εκπεηξία κε θξηηήξην ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο 

ΑΔΑ: 91ΧΟ469041-7ΥΖ



 

 

  
 
 
 
Αξηζκφο αζζελψλ 
πνπ εμεηάζαηε/ 
παξαθνινπζήζαηε. 

 

 
Αξηζκφο 
ηερληθψλ/ 
επεκβαηηθψλ 

πξάμεσλ/ 
ρεηξνπξγηθψλ 
επεκβάζεσλ 
πνπ επηηειέζαηε 
(ζπλνιηθά). 

Ξνζνζηφ (σο πξνο 
ην είδνο) ηερληθψλ/ 
επεκβαηηθψλ πξάμεσλ/ 
ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ 
πνπ επηηειέζαηε, ζε 
ζχγθξηζε κε ην ζχλνιν 
(σο πξνο ην είδνο) ησλ 
ηερληθψλ/επεκβαηηθψλ 
πξάμεσλ/ρεηξνπξγηθψλ 
επεκβάζεσλ πνπ κπνξνχλ 
λα επηηειεζηνχλ ζηελ 
εηδηθφηεηά ζαο. 

 
 
 

 
Πχλνιν 
βαζκνινγίαο 

 
 
 
 
 
 
 

 
Κπνξείηε λα κνπ αλαθέξεηε 
ζηνηρεία γηα ηα ηειεπηαία 5 

ρξφληα. 

 
 
 
 

Θαηεγνξίεο 
απαληήζεσλ 

 Ξνζνζηφ (σο πξνο 
ην είδνο) ηερληθψλ/ 
επεκβαηηθψλ πξάμεσλ/ 
ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ 
πνπ επηηειέζαηε ζε 
ζχγθξηζε κε ην ζχλνιν 
(σο πξνο ην είδνο) ησλ 
ηερληθψλ/επεκβαηηθψλ 
πξάμεσλ/ρεηξνπξγηθψλ 
επεκβάζεσλ πνπ κπνξνχλ 
λα επηηειεζηνχλ ζηελ 
εηδηθφηεηά ζαο. 

 

2000/1000- 

2000/500-1000/ 
< 500 

  
Θαηεγνξίεο απαληήζεσλ: 

 

(αλψηεξε 
βαζκνινγία κέρξη 35 
κφξηα) 

 
Θαηεγνξίεο 
απαληήζεσλ 

  

 Γηα ρεηξνπξγεία: 
300/ 
200-300 

/100-200 

/60-100 
< 60 

 

Ρν 100% 

Ρν 65-80% 

< 65% 

 

  
Γηα επεκβαηηθέο 
πξάμεηο: ην ίδην 

(αλψηεξε βαζκνινγία 
κέρξη 30 κφξηα) 

 

  Γηα απεηθνληζηηθέο 
εμεηάζεηο 
Ξπξεληθήο 
ηαηξηθήο: >500 
κε ηδηαίηεξε 
βαξχηεηα ζηηο 
ζχγρξνλεο κε 
ίδηα θζίλνπζα 
δηαβάζκηζε αλά 
εθαηνληάδα 
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Γηα ηζηνινγηθέο: 

2.000 κε ηδηαίηεξε 
βαξχηεηα ζηηο 
ζχγρξνλεο θαη ίδηα 
θζίλνπζα 
δηαβάζκηζε 
αλά 500 

  

  
(αλψηεξε 
βαζκνινγία 
κέρξη 35 κφξηα) 

  

Βαζκνινγία 
    

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 3 

Γηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο (ζπλέληεπμε ππνςεθίσλ γηα δηεπζπληηθέο ζέζεηο) 

Νλνκαηεπψλπκν πνςεθίνπ 

 
Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ 
ππεχζπλνο/ε εμσηεξηθψλ 
ηαηξείσλ, ππεχζπλνο/ε 
εθπαίδεπζεο, 
ππεχζπλνο/ε ιεηηνπξγίαο 
κνλάδαο/εξγαζηεξίνπ 

 

Γηεχζπλζε 
ηκήκαηνο/ 
θιηληθήο 

 

Κέινο 
Δπηζη. 
Ππκβνπιίνπ 

Γηεχζπλζε 
Ηαηξηθήο 
ππεξεζίαο 
ή αηξεηφ 
κέινο Γ.Π. 
Λνζνθνκείνπ 

 

 
Ππλνιηθή 
βαζκνινγία 

 
θακηά επζχλε ιφγσ 
ηδησηηθνχ επαγγέικαηνο: 
0 κφξηα, 
επζχλε εμ. ηαηξείσλ: 4 
κφξηα, εθπαίδεπζεο: 4 
κφξηα, κνλάδαο: 5 κφξηα 

 
 

Λαη: 

15 κφξηα 

 
 

Λαη: 

10 κφξηα 

 
 

Λαη: 

20 κφξηα 

 

Θέζεηο επζχλεο πνπ 
έρεηε αλαιάβεη ηα 
ηειεπηαία 5 ρξφληα 

     

Βαζκνινγία: 
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