
  
     

 
 

Θέκα: Πξνθήξπμε Θέζεωλ Δηδηθεπκέλωλ Ιαηξώλ  Κιάδνπ Δ..Τ. 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Ζ Αλαπιεξψηξηα Γηνηθήηξηα ηεο Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο Μνλάδαο εηείαο ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Λαζηζίνπ - Γ.Ν.-Κ.Τ. Νεαπφιεσο «Γηαιπλάθεην» έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.1397/83 (ΦΔΚ 143/Α/1983) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο», φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην Άξζξν Σέηαξην ηνπ Ν.4528/2018 (ΦΔΚ 50/Α/2018). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4498/2017 (ΦΔΚ 172/Α/2017), φπσο αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 

3 ηνπ Ν.4647/2019 (ΦΔΚ 204/Α/2019). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.4498/2017 (ΦΔΚ 172/Α/2017), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 4 ηνπ Ν.4647/2019 (ΦΔΚ 204/Α/2019) θαη έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 25ν ηνπ 

Ν.4771/2021 (ΦΔΚ 16/Α/2021). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ.1 ηνπ Ν.2071/1992 (ΦΔΚ 123/Α/1992), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Άξζξν Σέηαξην ηνπ Ν.4528/2018 (ΦΔΚ 50/Α/2018) θαη ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 παξ.1 ηνπ Ν.2071/1992 (ΦΔΚ 123/Α/1992), φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

κε ην άξζξν 35 παξ.1 ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21/Α/2016). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 παξ.2 ηνπ Ν.4025/2011 (ΦΔΚ 228/Α/2011). 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ.11 ηνπ Ν.2737/1999 (ΦΔΚ 174/Α/1999). 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 1 ηνπ Ν.3730/2008 (ΦΔΚ 262/Α/2008) φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ 

κε ην άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ Ν.3868/2010 (ΦΔΚ 129/Α/2010) θαη ην άξζξν 66 παξ. 32 εδαθ. β΄ ηνπ 

Ν.3984/2011 (ΦΔΚ 150/Α/2011) θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ην άξζξν 29 παξ. 3 ηνπ Ν.4025/2011 

(ΦΔΚ 228/Α/2011). 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.2 ηνπ Ν.3868/2010 (ΦΔΚ 129/Α/2010) φπσο έρνπλ 

αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 34 ηνπ Ν.4325/2015 (ΦΔΚ 47/Α/2015). 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 παξ.5 ηνπ Ν.3868/2010 (ΦΔΚ 129/Α/2010) φπσο έρεη ζπκπιεξσζεί 

κε ην άξζξν 27 παξ.3 ηνπ Ν.4461/2017 (ΦΔΚ 38/Α/2017). 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.3204/2003 (ΦΔΚ 296/Α/2003).  

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21/Α/2016). 

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 παξ.1 ηνπ Ν.4208/2013 (ΦΔΚ 252/Α/2013), φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

κε ην άξζξν 44 παξ.4 ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21/Α/2016). 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 παξ.4 ηνπ Ν.4208/2013 (ΦΔΚ 252/Α/2013), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε 

ην άξζξν 43 παξ.1 ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21/Α/2016). 

               
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 παξ.4 ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21/Α/2016) φπσο έρεη ζπκπιεξσζεί 

κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν.4486/2017 (ΦΔΚ 115/Α/2017) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Άξζξν Σξίην ηνπ 

Ν.4655/2020 (ΦΔΚ 16/Α/2020). 

16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3754/2009 (ΦΔΚ 43/Α/2009). 

17. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν.2519/1997 (ΦΔΚ 165/Α/1997) φπσο ηζρχεη. 

18. Σελ αξηζκ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.7328/5-2-2020 Απφθαζε ηνπ Τθππ. Τγείαο «Γηαδηθαζία πξνθήξπμεο 

ζέζεσλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (ΦΔΚ 319/Β/2020), φπσο ηζρχνπλ. 

19. Σελ αξηζκ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.39417/23-6-2021 Απφθαζε ηνπ Αλαπι/ηε Τπ. Τγείαο «Καζνξηζκφο 

θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα 

ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (ΦΔΚ 2804/Β/2021). 

20. Σελ ππ’ αξηζκ.Γ4Α/Γ.Π..49607/7-9-2021 Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα «Έγθξηζε γηα πξνθήξπμε 

ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ ηνπ θιάδνπ ΔΤ» ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (ΑΓΑ: 

ΧΦΒΗ465ΦΤΟ-ΣΔΟ). 

21. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4052/12 φπσο ηζρχεη.  

22. Σν γεγνλφο φηη ε Απνθεληξσκέλε Οξγαληθή Μνλάδα εηείαο, ηνπ Γ.Ν. Λαζηζίνπ,  αλήθεη ζε Α΄ 

Άγνλε θαη Πξνβιεκαηηθή Πεξηνρή, ζχκθσλα κε  ην Π.Γ. 131/87 (ΦΔΚ-73 Α') : Υαξαθηεξηζκφο σο 

πξνβιεκαηηθψλ θαη άγνλσλ πφιεσλ ή θσκνπφιεσλ θαη ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ δηάθξηζή ηνπο ζε 

θαηεγνξίεο θαη ζέζπηζε θηλήηξσλ ηαηξψλ, φπσο ηζρχεη. 

23. Σνλ Οξγαληζκφ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Κ.Τ. εηείαο (ΦΔΚ 1679/Β/16-5-2012), φπσο ηζρχεη  κε 

ην άξζξν 18 ηνπ Ν.4213/ 2013. 

24. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ4β/Γ.Π.νηθ.5130 /28-01-2020 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Τγείαο γηα ην δηνξηζκφ 

ηεο Αλαπιεξψηξηαο Γηνηθήηξηαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο Μνλάδαο εηείαο, ηνπ Γ.Ν. 

Λαζηζίνπ (ΦΔΚ 55/η. ΤΟΓΓ/30-01-2020). 

25. Σελ ππ’ αξηζκ. 370/12-02-2020 (ΦΔΚ 657/ηεπρ.Β/28-02-2020) Απφθαζε ηεο Κνηλνχ Γηνηθεηή ηνπ 

Γ.Ν. Λαζηζίνπ-Γ.Ν.-Κ.Τ. Nεαπφιεσο «Γηαιπλάθεην» ζρεηηθά κε κεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο ζηνπο 

Αλαπιεξσηέο Γηνηθεηέο ηνπ Γ.Ν. Λαζηζίνπ. 

26. Σν γεγνλφο φηη νη  ζέζεηο  Αθηηλνινγίαο – Αλαηζζεζηνινγίαο – Μαηεπηηθήο & Γπλαηθνινγίαο πνπ 

πξνθεξχζζνληαη είλαη θελέο θαη δελ έρνπλ δεζκεπηεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

 

                                       Δ Γ Κ Ρ Ι Ν Ο Τ Μ Δ  -  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

 

Σελ πιήξσζε ηξηψλ (3) ζπλνιηθά ζέζεσλ επί ζεηεία Δηδηθεπκέλσλ Ηαηξψλ ηνπ Κιάδνπ  Δ..Τ ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο Μνλάδαο εηείαο ηνπ Γ.Ν. Λαζηζίνπ-Γ.Ν.-Κ.Τ. Νεαπφιεσο 

«Γηαιπλάθεην», σο θάησζη :  

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΒΑΘΜΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΔΔΩΝ 

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ   ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 1 
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ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ  Α΄ 1 

ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ  & 

ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 
ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ  Β΄ 1 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 

Γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη φζνη έρνπλ: 

1. Διιεληθή Ηζαγέλεηα (πιελ φζσλ πξνέξρνληαη απφ Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ.). 

2. Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. 

3. Σίηιν αληίζηνηρεο κε ηελ ζέζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο. 

 

Γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ ΔΤ απαηηείηαη σο ηππηθφ πξνζφλ ε θαηνρή ηνπ ηίηινπ 

εηδηθφηεηαο ή ρξφλνο άζθεζεο ζηελ εηδηθφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα:  

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.  

Γηα ην δηνξηζκφ ζε ζέζεηο ηνπ Κιάδνπ γηαηξψλ ΔΤ γηα ηα Κέληξα Τγείαο ή Ννκαξρηαθά Γεληθά 

Ννζνθνκεία - Κέληξα Τγείαο άγόλωλ θαη πξνβιεκαηηθώλ πεξηνρώλ, φπσο είλαη ε Απνθεληξσκέλε 

Οξγαληθή Μνλάδα εηείαο ηνπ Γ.Ν. Λαζηζίνπ,  δεν απαιηείηαι προϋπηρεζία ζηην ειδικόηηηα. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν. 4486/17 (Α΄ 115) ζηελ πεξίπησζε εηδηθεπκέλσλ 

ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ., πνπ θαηέιαβαλ ή ζα θαηαιάβνπλ ζέζε ηαηξνχ κε εηζαγσγηθφ βαζκφ 

Δπηκειεηή Β’ ζε λνζνθνκείν ή Κέληξν Τγείαο άγνλεο ή πξνβιεκαηηθήο πεξηνρήο θαηεγνξίαο A΄, κεηά 

ηε ζπκπιήξσζε πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο επηά (7) εηψλ, ζηελ ίδηα κνλάδα θαη εθφζνλ δελ έρνπλ θάλεη 

αίηεζε γηα ππαγσγή ζηηο ξπζκίζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4461/2017 (Α΄ 38), ηφηε ην 

ζπλνιηθφ κεηά ην δηνξηζκφ ρξνληθφ δηάζηεκα ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή 1,3 ζε φηη αθνξά ηε 

βαζκνινγηθή εμέιημε ζηνλ θιάδν ηαηξψλ Δ..Τ. 

 

ε ζέζεηο εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ Δ..Τ., πνπ πξνθεξχζζνληαη κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2021, δελ 

κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ηαηξνί πνπ ππεξεηνχλ ζε άιιε ζέζε εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ Δ..Τ., 

εθηφο εάλ παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο. 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηεηάξηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4528/2018 (50Α) αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 26 

«Πξνζφληα ηαηξψλ» ηνπ λ. 1397/1983 (Α΄143) θαη δελ νξίδεηαη πιένλ φξην ειηθίαο γηα ηελ πξφζιεςε 

ηαηξψλ ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ Δ..Τ.  

 
Με ηελ πεξίπησζε 11 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.2737/27-8-99 (ΦΔΚ-174 Α΄): Μεηακνζρεχζεηο 

αλζξσπίλσλ ηζηψλ θαη νξγάλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, πξνβιέπεηαη φηη: «Οπδείο ππνβάιιεη 
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ππνςεθηφηεηα γηα ζέζε θιάδνπ γηαηξψλ Δ..Τ. ζε λνζνθνκείν, αλ δελ έρεη εθπιεξψζεη ηελ ππεξεζία 

ππαίζξνπ πνπ νξίδεη ην Ν.Γ. 67/1968 (ΦΔΚ 303/Α’) ή δελ έρεη λφκηκε απαιιαγή. Δμαηξνχληαη νη 

ππνςήθηνη ζε Ννκαξρηαθά Γεληθά Ννζνθνκεία – Κέληξα Τγείαο, Κέληξα Τγείαο θαη Πνιπδχλακα 

Ηαηξεία θάζε άιιε αληίζεηε δηάηαμε πξνο απηήλ θαηαξγείηαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ηαηξψλ 

θιάδνπ Δ..Τ. είλαη ηα εμήο: 

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

esydoctors.moh.gov.gr 

2. Αξρείν κε ην πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ή ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή θσηναληίγξαθν 

δηαβαηεξίνπ. Όηαλ 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 επηηξνπή ηνπ ΚΔΤ. 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 ΓΟΑΣΑΠ (ΓΗΚΑΣΑ) ή 

έρνπλ απνθηήζεη ηίηιν εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα. 

3. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ απνηειεί ππνρξεσηηθφ δηθαηνινγεηηθφ αιιά 

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 ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο, φπσο 

θαζνξίδνληαη ζηελ Γ4α/Γ.Π.νηθ.39417/23-6-2021 απφθαζε. 

 

2.1 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΣΤΠΟΤ Α: 

1. Πηπρίν. ε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη Πηπρίν, επίζεκε 

κεηάθξαζε θαη ηζνηηκία ΓΟΑΣΑΠ, φπνπ απαηηείηαη. 

2. Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ηαηξηθνχ ή Οδνληηαηξηθνχ πιιφγνπ, ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη ν ζπλνιηθφο 

ρξφλνο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ε αζθνχκελε εηδηθφηεηα θαη ν 

ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζήο ηεο.  

3. Απφθαζε άδεηαο ή βεβαίσζεο άζθεζεο ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ή άδεηα άζθεζεο 

ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.  

4. Απφθαζε ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο ή ηίηινο εηδηθφηεηαο.  

5. Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη: 

Γηα ζέζεηο Δπηκειεηψλ Α΄ θαη Β΄: 

(α) δελ ππεξεηψ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ Δ..Τ. ή έρσ ππνβάιεη παξαίηεζε απφ ηε ζέζε θιάδνπ 

ηαηξψλ Δ..Τ. κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο πξνθήξπμεο,  

(β) δελ έρσ παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. 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,  
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(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 ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ Δ..Τ. ή ππεξεηψ ζε ζέζε θιάδνπ ηαηξψλ - νδνληηάηξσλ 

Δ..Τ. Δπηκειεηή Α΄ ή 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 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..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 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..Τ. ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε, φηη 

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

ππεξεζίαο. 

 

ΤΠΟΖΜΔΗΧΖ: Όια ηα αξρεία ζα είλαη Pdf ή JPEG (θσηνγξαθία) ή jpg ή x-png ή png 

ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB.  

 

2.2 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΤΠΟΤ Β : 

Χο νη Πίλαθεο 2, 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Γ4α/Γ.Π.νηθ.39417/23-6-2021 Απφθαζεο 

(Β΄2804). 

 

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

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

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 παξ.4 ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21/Α/2016) 

φπσο έρεη ζπκπιεξσζεί κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν.4486/2017 (ΦΔΚ 115/Α/2017) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην Άξζξν Σξίην ηνπ Ν.4655/2020 (ΦΔΚ 16/Α/2020), ζε ζέζεηο εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ. 

πνπ πξνθεξχζζνληαη κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2021, δελ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ηαηξνί 

πνπ ππεξεηνχλ ζε άιιε ζέζε εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ Δ..Τ., εθηφο εάλ παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε πνπ 

θαηέρνπλ κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο. 

Απφ ηελ αλσηέξσ δηάηαμε εμαηξνχληαη νη ηαηξνί πνπ ζα δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο ζε βαζκφ Γηεπζπληή. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηαηξνί κε βαζκφ Γηεπζπληή δελ κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ άιιε ζέζε Γηεπζπληή 

αλ δελ έρεη παξέιζεη εμαεηία απφ ηελ ιήςε ηνπ βαζκνχ (άξζξν 4 ηνπ Ν.3754/2009). 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΘΔΜΙΑ & ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

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

ζηηο 23/9/2021 ώξα 12:00 (κεζεκέξη) θαη ιήγεη ζηηο 7/10/2021 ώξα 12:00 (κεζεκέξη). 

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

ζέζεσλ ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ αλά θνξέα θαη κε αλψηαην φξην πέληε (5) θνξείο (λνζνθνκεία ή Κ.Τ.) κίαο 

(1) κφλν Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο (Τ.ΠΔ.), δειψλνληαο ππνρξεσηηθά θαη ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ηνπ. 

ην αλψηαην φξην ησλ πέληε (5) θνξέσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζέζεηο ηνπ Δ.Κ.Α.Β. ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ίδηα έγθξηζε πξνθήξπμεο. 

Ζ ππνςεθηφηεηα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο esydoctors.moh.gov.gr, εληφο πξνζεζκίαο, ε νπνία νξίδεηαη κε ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηεο 

πξνθήξπμεο ησλ ζέζεσλ, ζπλνδεπφκελε κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, σο 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 ηεο ππφ 

ζηνηρείν (18) αλσηέξσ Απφθαζεο Αλαπιεξσηή Τπ. Τγείαο, 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 ηεο ίδηαο Απφθαζεο. 

ηα «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΣΤΠΟΤ Α» θαη ζε φηη αθνξά ζηε Βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο απφ ηελ 

νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ηαηξφο έρεη εθπιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή ππεξεζία ππαίζξνπ ή απαιιαγή 

ηεο ππνρξέσζεο, παξέρεηαη 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. Καηφπηλ ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ ηε 

βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, απφ ην ηκήκα ηαηξψλ ππαίζξνπ ηεο Γηεχζπλζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ θαηαιφγνπ, 

ζηελ Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα πνπ έρνπλ επηιέμεη ή ζην Δ.Κ.Α.Β. 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. 
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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. 

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) ή jpg ή x-png ή png ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB.  

Σν πκβνχιην Κξίζεο 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 Απφθαζε πξνθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 

3861/2010 (Α' 112) θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Παλειιήλην Ηαηξηθφ χιινγν θαη ζηνλ Ηαηξηθφ χιινγν  

Λαζηζίνπ θαη εηείαο θαη απνζηέιιεηαη  ειεθηξνληθά ζην Τπνπξγείν Τγείαο (dpnp_a@moh.gon.gr) 

ζηελ 7ε ΤΠΔ Κξήηεο (dynamiko@hc-crete.gr) γηα λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζφηνπφ ηεο (www.hc-crete.gr). 

Αλαξηάηαη επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο Μνλάδαο εηείαο Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Λαζηζίνπ & Γ.Ν.-Κ.Τ. Νεαπφιεσο «Γηαιπλάθεην» (www.ghsitia.gr). 

                                       
                                                                                                        Ζ Αλαπιεξψηξηα Γηνηθήηξηα 

 
 
  

                                                                                                                          ΜΑΡΗΑ ΓΑΡΑΣΗΑΝΟΤ 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ  
 

 Τπνπξγείν Τγείαο - Γ/λζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ Ν.Π. - Σκήκα 
Ηαηξψλ ΔΤ (Αξηζηνηέινπο 17, Σ.Κ. 101 87, Αζήλα) 

 7
ε
 Τ.Π.Δ. Κξήηεο - Γ/λζε Αλάπηπμεο  Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ3

ν
 

ρικ. Ζξαθιείνπ-Μνηξψλ, Δζηαπξσκέλνο, Σ.Κ. 715 00, Ζξάθιεην 
 Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο (Πινπηάξρνπ 3 & Τςειάληνπ , 

Σ.Κ. 106 75, Αζήλα) 
 Ηαηξηθφο χιινγνο Λαζηζίνπ  (Γεκ. Πηηαξνθνίιε 4, Σ.Κ. 72100, 

Άγηνο Νηθφιανο) 
 Ηαηξηθφο χιινγνο εηείαο (E.Βεληδέινπ  42, 72300 εηεία) 

 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

 Γ/ληήο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο 

 Γ/ληέο Ηαηξηθψλ Σνκέσλ 

 Γ/ληέο αλαθεξνκέλσλ Σκεκάησλ 

 Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

mailto:dpnp_a@moh.gon.gr
mailto:dynamiko@hc-crete.gr
http://www.hc-crete.gr/
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