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ΘΔΜΑ:  Πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξώλ θιάδνπ ΔΤ 

 

ΑΠΟΦΑΖ-ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 
 

 

Ο Γηνηθεηήο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Νέαο Ησλίαο  ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΗΟ-ΠΑΣΖΗΩΝ  

έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν.2071/1992 (ΦΔΚ 123 Α΄) «Δθζπγρξνληζκφο 

θαη Οξγάλσζε πζηήκαηνο Τγείαο», φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 

35 ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21 Α΄) «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»  

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηνπ λ. 4647/2019 (ΦΔΚ/Α/204) 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4655/2020 (ΦΔΚ/Α/16) 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.1759/1988 (Α΄ 50), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ 4461/2017 (Α΄ 38) 

5. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 165 θαη 168 ηνπ λ.4600/2019 (Α΄43) 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4622/2019 (ΦΔΚ 133/Α/7-8-2019) 

7. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 54 θαη 60 ηνπ λ.4690/30.05.2020 (ΦΔΚ/Α΄/2020) 

8. Σν π.δ 121/2017 (ΦΔΚ 148/Α/9-10-2017) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο» 

9. Σν π.δ 83/2019 (ΦΔΚ 123/Α) Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 

Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» 

10. Σν π.δ 84/2019 (ΦΔΚ 123/Α) «χζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ θαη Δηδηθψλ 

Γξακκαηεηψλ/ Δληαίσλ Γηνηθεηηθψλ Σνκέσλ Τπνπξγείσλ» 

11. Σελ ππ’ αξηζ. 54713/18-7-2019 (ΦΔΚ 3105/2-8-2019) απφθαζε αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ 

Τθππνπξγφ Τγείαο Βαζίιεην Κνληαδακάλε 

12. Σελ ππ’ αξηζ. Α1α/νηθ. 59426/14-8-2019 (ΦΔΚ/ΤΟΓΓ/578/16-8-2019) απφθαζε «Γηνξηζκφο 

κεηαθιεηνχ Γεληθνχ Γξακκαηέα Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο» 

13. Σελ αξηζκ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.7330/5-2-2020(ΦΔΚ/Β/320) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ 

επηινγήο θαη δηαδηθαζία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ 

ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (ΑΓΑ:ΩΗΕΦ465ΦΤΟ-Τ25). 

14. Σελ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.7328/5-2-2020 (ΦΔΚ Β/319) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γηαδηθαζία πξνθήξπμεο 

ζέζεσλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ» (ΑΓΑ:6Α1Τ465ΦΤΟ-ΤΓΞ) 

15. Σελ αξηζκ. Γ2α/νηθ.53367/31.08.20 (ΦΔΚ 3674/Β΄/03.09.20) «Καηαλνκή Οξγαληθψλ Θέζεσλ 



εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ Δ..Τ ζε Ννζνθνκεία ηεο ρψξαο» 

16. Σελ αξηζκ. Γ5α/Γ.Π.νηθ.64843/20-9-2018 (ΦΔΚ Β/4138) Απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

«χζηαζε, κεηνλνκαζία ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ, θαζνξηζκφο ρξφλνπ θαη πεξηερνκέλνπ άζθεζεο γηα 

ηελ απφθηεζε ηίηινπ εηδηθφηεηαο» 

17. Σα αηηήκαηα ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ Τ.Πε γηα πξνθήξπμε θελψλ ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θιάδνπ 

Δ..Τ 

18. Σελ ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./135/15797/31.08.2020 Π.Τ. 

19. Σνλ Οξγαληζκφ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ν. Ησλίαο «ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΗΟ» (Φ.Δ.Κ. 

3485/31.12.2012, η. Β΄)  

20. Σνλ Δλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ν. Ησλίαο «ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΗΟ» θαη 

ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ΠΑΣΖΗΩΝ (Φ.Δ.Κ. 3515/31.12.2012, η. Β΄) 

21. Σελ αξηζ. Γ4β/Γ.Π.νηθ.91551/31/12/2019(ΦΔΚ 1114/13.12.2019 η. ΤΟΓΓ)Απφθαζε Τπνπξγνχ 

Τγείαο Γηνξηζκνχ ηνπ Υαξάιακπνπ Ν. Πξίθηε σο Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ν. Ησλίαο 

«ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΗΟ-ΠΑΣΖΗΩΝ» 

22. Σελ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.54849/21/9/2020, ρεη. 51532,53310 Απφθαζε Τθππνπξγνχ Τγείαο 

«Έγθξηζε γηα πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ Δ..Τ.».  

23.  Σν γεγνλφο φηη νη ζέζεηο πνπ πξνθεξχζζνληαη είλαη θελέο θαη δελ έρνπλ δεζκεπηεί κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε ΟΤΜΔ 

 

Σελ πξνθήξπμε γηα πιήξσζε ησλ παξαθάησ ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ Δ..Τ., επί 

ζεηεία, γηα ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Νέαο Ησλίαο ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΗΟ-ΠΑΣΖΗΩΝ, σο εμήο: 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΒΑΘΜΟ ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΩΝ 

ΝΔΦΡΟΛΟΓΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄ 1 

 

 

Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΠΟΨΖΦΗΟΣΖΣΑ  

Γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη φζνη έρνπλ:  

α. Διιεληθή ηζαγέλεηα ή πξνέξρνληαη απφ Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

β. Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο  

γ. Σίηιν αληίζηνηρεο κε ηε ζέζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο  

δ. Γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ ΔΤ απαηηείηαη: α) γηα ην βαζκφ Δπηκειεηή Β΄ ε 

θαηνρή ηνπ ηίηινπ εηδηθφηεηαο. 

 

Β. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ  

Οη ελδηαθεξφκελνη γηα θάζε ζέζε ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

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

esydoctors.moh.gov.gr.  

 2.  Αξρείν pdfή jpg ηνπ πηπρίνπ. ε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη 

ην πηπρίν κε ηε ζθξαγίδα ηεο Υάγεο, ε επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ  θαη ε απφθαζεο ηζνηηκίαο 

ΓΟΑΣΑΠ, φπνπ απαηηείηαη. Όια ηα πξναλαθεξφκελα ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ  ζε κνξθή 



αξρείνπ/σλ pdfή jpg 

3. Αξρείν pdfή jpg ηεο απφθαζεο άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. Γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο 

νδνληηάηξνπ Δ..Τ. απαηηείηαη: α) γηα ην βαζκφ Δπηκειεηή Β΄, ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο γηα 

πέληε (5) ρξφληα, β) γηα ην βαζκφ Δπηκειεηή Α΄, ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο γηα ελλέα (9) ρξφληα 

θαη γ) γηα ην βαζκφ Γηεπζπληή, ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο γηα δψδεθα (12) ρξφληα. 

4. Αξρείν pdf ή jpg ηεο απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο. Γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο Ηαηξνχ 

Δ..Τ. απαηηείηαη: α) γηα ην βαζκφ Δπηκειεηή Β΄, ε θαηνρή ηνπ ηίηινπ εηδηθφηεηαο, β) γηα ην βαζκφ 

Δπηκειεηή Α΄, ε άζθεζε εηδηθφηεηαο γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα θαη γ) γηα ην βαζκφ 

Γηεπζπληή, ε άζθεζε εηδηθφηεηαο γηα ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα 

5. Αξρείν pdf ή jpg κε πξφζθαηε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ 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 

Οδνληηαηξηθνχ πιιφγνπ. 

6. Αξρείν pdf ή jpg ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ 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. Αξρείν pdf ή jpg ηεο βεβαίσζεο εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή βεβαίσζε λφκηκεο 

απαιιαγήο, φπνπ είλαη απαξαίηεηεο θαη έρεη εθδνζεί απφ ην ηκήκα ηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Δπηζεκαίλνπκε 

φηη νη ζέζεηο πνπ πξνθεξχζζνληαη ζε Γεληθά Ννζνθνκεία-Κέληξα Τγείαο, ζε Κέληξα Τγείαο θαη ζε 

Πνιπδχλακα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε εθπιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο 

ππαίζξνπ 

8.  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. .Τ. ή έρσ ππνβάιιεη παξαίηεζε απφ ηελ ζέζε 

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

(β) δελ έρσ παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. 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..Τ. 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 εμεηδίθεπζεο.  

(α) δελ ππεξεηψ ζην Δ..Τ. ή ππεξεηψ ζε ζέζε θιάδνπ ηαηξψλ-νδνληηάηξσλ Δ..Τ. Δπηκειεηή Α΄ 

θαη Β΄ θαη έρσ απνθηήζεη ηνλ ηίηιν εμεηδίθεπζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζέζε κεηά ηελ έληαμή κνπ 

ζην Δ..Τ.  

(β) δελ έρσ παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. 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..Τ. 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..Τ. κε βαζκφ επηκειεηή Α΄ ή Β΄.  

(β) ππεξεηψ ζε ζέζε εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ θιάδνπ Δ..Τ. κε βαζκφ Γηεπζπληή θαη έρεη παξέιζεη 

εμαεηία απφ ηε ιήςε ηνπ βαζκνχ.  



(γ) δελ έρσ παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. 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.  

(δ), δελ έρσ 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.  

Δάλ πξφθεηηαη γηα ζέζεηο ηαηξψλ -νδνληηάηξσλ Δ..Τ. Δπηκειεηή Α΄ ή Β΄ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη 

ηίηινο εμεηδίθεπζεο ζηελ ππεχζπλε δήισζε αλαθέξεηαη επηπιένλ: (δ) ππεξεηψ ζε ζέζε θιάδνπ 

ηαηξψλ -νδνληηάηξσλ Δ..Τ. θαη έρσ απνθηήζεη ηνλ ηίηιν εμεηδίθεπζεο κεηά ηελ έληαμή κνπ ζην 

Δ..Τ 

9. 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..Τ 

10. Οη 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. 

11. Οη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ Αξρείν pdf ή jpg κε 

πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο ηχπνπ Β2 απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

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

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

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δλαιιαθηηθά αξρείν pdf ή jpg κε βεβαίσζε γλψζεο 

ηεο ειιεληθήο πνπ έρεη ρνξεγεζεί κεηά απφ εμεηάζεηο ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ 

Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔ..Τ.), ή ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ή 

ηίηινο Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ή ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία πηπρίνπ ΓΟΑΣΑΠ (ΓΗΚΑΣΑ) κεηά 

απφ εμεηάζεηο ή ηίηινο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα. 

12. Γηα ηηο ζέζεηο νη νπνίεο πξνθεξχζζνληαη κε εηδηθή εκπεηξία, γηα λα ιάβεη ν ππνςήθηνο γηα 

δηνξηζκφ ηαηξφο ηελ αλάινγε κνξηφδνηεζε ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη αξρεία pdf ή jpg κε ηα 

πηζηνπνηεηηθά ή ηηο βεβαηψζεηο ηα νπνία ζα ηελ απνδεηθλχνπλ. Δάλ δελ δηαζέηεη ηε δεηνχκελε 

εηδηθή εκπεηξία, κπνξεί λα δειψζεη θαη λα ιάβεη ηα κφξηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε πξνυπεξεζία πνπ 

δηαζέηεη κεηά ηελ ιήςε ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ 

 

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 αξρεία pdf ή 

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

(APOSTILLE) πνπ έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθφ. 

 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο αξηζ. 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 Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο 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. 

 



 

Γ. ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΩΝ ΑΗΣΖΔΩΝ  

 

Ζ αίηεζε-δήισζε ππνςεθηόηεηαο, ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

esydoctors.moh.gov.gr κε ηε ρξήζε ησλ θσδηθώλ εηζαγσγήο ζην TAXISNET.  

 

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

ζηηο 23/09/2020 ώξα 12:00 θαη ιήγεη ζηηο 07/10/2020 ώξα 12:00.  

 

• Κάζε 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 Κ.Τ.) 

κίαο (1) κφλν Γηεχζπλζεο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο (Γ.Τ.ΠΔ.), δειψλνληαο ππνρξεσηηθά θαη ηε 

ζεηξά πξνηίκεζήο ηνπ. 

Ζ ππνςεθηφηεηα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο esydoctors.moh.gov.gr, ζπλνδεπφκελε κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθάσο αθνινχζσο: α) 

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

θαινχληαη «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΣΤΠΟΤ Α», ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο, θαζψο 

θαη β) ηα απνδεηθηηθά ηεο κνξηνδφηεζεο ησλ ππνςεθίσλ ηα νπνία θαινχληαη «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

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

ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 2, 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ παξαξηήκαηνο. 

• 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 ζπκπιεξσζνύλ-επηιεγνύλ ηα ππνρξεσηηθά ηεηξαγσλίδηα-πεδία, 

ηόηε ε αίηεζε δελ θαηαρσξείηαη θαη είλαη αδύλαην λα ππνβιεζεί. Ζ ππνβνιή πεξηζζνηέξσλ ηεο 

κηαο αηηήζεσλ-δειώζεσλ δελ είλαη εθηθηή, όκσο ν ππνςήθηνο δύλαηαη, εληόο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο αηηήζεσλ, λα αθπξώζεη ηελ ππνβιεζείζα θαη λα ππνβάιεη εθ λένπ αίηεζε-δήισζε. 

Σα 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, επηζπλάπηνληαη ειεθηξνληθά ζηελ αίηεζή ηνπο ζε αξρεία κνξθήο Pdf ή JPEG 

(θσηνγξαθία), ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB.Σν πκβνχιην Κξίζεο θαη Δπηινγήο έρεη δηθαίσκα λα 

δεηήζεη απφ ηνπο ππνςήθηνπο ηαηξνχο νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ ή έγγξαθν, είηε γηαηί θξίλεη φηη 

είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαδηθαζία (Γηθαηνινγεηηθά ηχπνπ Β΄) είηε ιφγσ ελδερφκελνπ ηερληθνχ 

πξνβιήκαηνο ζε θάπνην απφ ηα ππνβιεζέληα αξρεία. 

 

• ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε esydoctors.moh.gov.gr νη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ 

νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο θαη ηελ δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

Δ. Ζ Απφθαζε – Πξνθήξπμε αλαξηάηαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3861/2010 

(ΦΔΚ 112 Α΄) θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Παλειιήλην Ηαηξηθφ χιινγν θαη ζηνπο θαηά ηφπνπο 

Ηαηξηθνχο πιιφγνπο (Ηαηξηθφ χιινγν Αζελψλ), ελψ απνζηέιιεηαη θαη ζηε 1ε Γ.Τ.ΠΔ. Αηηηθήο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο.  

 



Σ. Ζ απφθαζε πξνθήξπμεο απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε dpnp_a@moh.gov.grζηηο 

22/09/2020. 

 

 Δπίζεο νιφθιεξε ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΗΑΣΡΩΝ ΔΤ αλαξηάηαη θαη ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ http://www.konstantopouleio.gr.  

 

 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

 

 

 

 

 

                                                                                               ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ Ν. ΠΡΗΦΣΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:  

1. Τπνπξγείν Τγείαο  

Γ/λζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ Ν.Π.  

Σκήκα Ηαηξψλ Δ..Τ.  

2. 1ε Τ.ΠΔ. Αηηηθήο  

Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ  

3. Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο  

Πινπηάξρνπ 3  

Σ.Κ. 10675, Αζήλα  

4. Ηαηξηθφο χιινγνο Αζελψλ  

εβαζηνππφιεσο 113  

Σ.Κ. 11526, Αζήλα  

 

 

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ:  

1. Γξαθείν Γηνίθεζεο  

2. Γηεπζχληξηα Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο  

3. Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην  

4. Γηεπζπληέο Σνκέσλ Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο (Υεηξνπξγηθφο, Παζνινγηθφο)  

5. Σκ. Γηαρ. Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ  

mailto:dpnp_a@moh.gov.gr
http://www.konstantopouleio.gr/

