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YΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 6
εο

 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ- ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ- 

ΖΠΔΗΡΟΤ &ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 

“ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ” 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

 

 

Οξζή επαλάιεςε πξνθήξπμεο 

ζέζεσλ  θιάδνπ ηαηξώλ  Δ..Τ. ηνπ Γ.Ν.ΕΑΚΤΝΘΟΤ  «ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ» 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ Γ.Ν. ΕΑΚΤΝΘΟΤ 

 Έρνληαο ππ’ φςηλ:  

1. Σηο δηαηάμεηο:  

i. ηνπ άξζξνπ 26 «Πξνζφληα ηαηξψλ» ηνπ Ν. 1397/1983 (Α'143) «Δζληθφ χζηεκα 

Τγείαο» φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην ηέηαξην άξζξν ηνπ λ. 4528/2018 (50Α) θαη δελ 

νξίδεηαη πιένλ φξην ειηθίαο γηα ηελ πξφζιεςε ηαηξψλ ζε ζέζεηο ηνπ θιάδνπ Δ..Τ 

ii. ηνπ ηξίηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4655/2020 (Α΄16) 31-01-2020 "Πεξηνξηζκνί ζηελ ππνβνιή 

ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ ηαηξψλ Δ..Τ." 

iii.  ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.2071/1992 (Α΄123), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

ηέηαξην ηνπ λ.4528/2018 (Α΄50), ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 65 θαη ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ 

άξζξνπ 69 ηνπ ηδίνπ λφκνπ θαζψο θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ ηδίνπ λφκνπ φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν.4368/2016 (Α΄21).  

iv. ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.4025/2011 (Α΄228).  

v. ηεο παξ.11 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.2737/1999 (Α΄174).  

vi. ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3754/2009 (ΦΔΚ Α 43) 

vii. ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 2519/1997 (ΦΔΚ Α΄ 165) φπσο ηζρχεη.  

viii. ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ λ. 4498/2017 (Α` 172), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ηζρχνπλ 

κε ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ λ.4647/2019 (Α΄ 204) αληίζηνηρα. 

2.Σελ ππ' αξηζκ. 872/12-2-2020 απφθαζε Γηνηθεηή πεξί αλάθιεζεο ηεο ππ' αξηζκ.2938/20-5-

2019 πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξψλ Δ..Τ. γηα ην Γ.Ν.Ε. 

ηελ ππ’αξηζκ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.7328 (ΦΔΚ 319/Β/6-2-2020) Απφθαζε ηνπ Τ.Τ. κε ζέκα: 

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

3. ηελ ππ’αξηζκ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.7330 (ΦΔΚ 320/Β/6-2-2020) Απφθαζε ηνπ Τ.Τ.κε ζέκα: 

«Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη 

επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» 

4. ηελ ππ’αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.8252/7-2-2020 Τ.Τ. κε ζέκα: «Έγθξηζε γηα πξνθήξπμε ζέζεσλ 

εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ Δ..Τ.» 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

 

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

 Εάθπλζνο: 13-02-2020 

Α.Π.:900 
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 ηελ πιήξσζε ησλ θάησζη ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ Δ..Τ., επί ζεηεία, γηα ην 

Γ.Ν.ΕΑΚΎΝΘΟΤ «ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»: 

 

Α/Α ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΒΑΘΜΟ ΑΡΗΘΜΟ

 

ΘΔΔΧΝ 

1 ΝΔΦΡΟΛΟΓΗΑ (γηα ηε Μνλάδα Σερλεηνύ Νεθξνύ) ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄ 1 

2 ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄ 1 

3 ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ή ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΑ 

ή ΠΝΔΤΜΟΛΟΓΗΑ-ΦΤΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ή 

ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ ή ΝΔΦΡΟΛΟΓΗΑ 

 (γηα ηε Μ.Δ.Θ.) 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄ 2 

4 ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄ 1 

5 ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄ 1 

6 ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄ 1 

7 ΗΑΣΡΗΚΖ ΒΗΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ-

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ή 

ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄ 1 

8 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄ 1 

 

Α. Γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη όζνη έρνπλ:  

Γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη φζνη έρνπλ: 

α. Διιεληθή Ηζαγέλεηα ή ηζαγέλεηα θξάηνπο –κέινπο ηεο Δ.Δ. 

β. Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο 

γ. Σίηιν αληίζηνηρεο κε ηελ ζέζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο 

 

Β. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηόηεηαο γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ ηαηξώλ θιάδνπ Δ..Τ. ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή θαη είλαη ηα εμήο:  

1. Αίηεζε-δήισζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα esydoctors.moh.gov.gr. 

2. Αξρείν pdf ή jpg ηνπ πηπρίνπ. ε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο 

απαηηείηαη ην πηπρίν κε ηε ζθξαγίδα ηεο Υάγεο, ε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ θαη ε 

απφθαζε ηζνηηκίαο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ, φπνπ απαηηείηαη. Όια 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.  
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4. Αξρείν pdf ή jpg ηεο απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο. Γηα ηελ θαηάιεςε 

ζέζεο Ηαηξνχ ΔΤ γηα ην βαζκφ Δπηκειεηή Β`, απαηηείηαη ε θαηνρή ηνπ ηίηινπ 

εηδηθφηεηαο.  

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 άζθεζήο ηεο.  

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 θαη έρεη εθδνζεί απφ ην ηκήκα ηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.  

8. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή αξρείνπ pdf ή jpg κε ππνγεγξακκέλε ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ  ππνςήθηνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ, γηα ζέζε Δπηκειεηή Β’ ζηελ νπνία λα 

αλαθέξνληαη ηα εμήο:  

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

απφ ηελ ζέζε θιάδνπ ηαηξψλ ΔΤ 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  

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 
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δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο κλάδου 

ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ..  

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 ππ’ αξηζκ. 

ΓΗΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014 (ΑΓΑ: ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ) θαη ΓΗΑΓΠ/Φ 

Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΓΑ: ΒΜ3ΛΥ-ΤΝ9) εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ 
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Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά 

επθξηλή αληίγξαθα μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

λα θαίλεηαη φηη ηα αληίγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

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 ην ππνβιεζέληα αξρεία. 

ε ζέζεηο εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θιάδνπ ΔΤ πνπ πξνθεξχζζνληαη κέρξη ηηο 31 

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

ζέζε εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ ΔΤ, εθηφο εάλ παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ κέρξη 

ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ  ηξίηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4655/2020 (Α΄16). 

 Γ. Ζ απφθαζε πξνθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.3861/2010 (Α’112) θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Παλειιήλην Ηαηξηθφ χιινγν θαη ζηνπο θαηά 

ηφπνπο Ηαηξηθνχο πιιφγνπο. Με επζχλε ηεο νηθείαο Γ.Τ.ΠΔ. αλαξηψληαη ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο, 

εθηφο απφ ηηο πξνθεξχμεηο ησλ κνλάδσλ ηεο θαη νη πξνθεξχμεηο ησλ Ννζνθνκείσλ πνπ 

ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο.  

 

Γ. Γηαδηθαζία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ: 

 Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ αξρίδεη ηελ Παξαζθεπή 14/02/2020 ώξα 12:00 θαη 

ιήγεη ηελ Παξαζθεπή 28/02/2020 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 Γ.Τ.ΠΔ., δειψλνληαο ππνρξεσηηθά θαη ηε 

ζεηξά πξνηίκεζήο ηνπο. 

 Ζ Αίηεζε – δήισζε ππνςεθηφηεηαο ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή  

ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο esydoctors.moh.gov.gr, κε ηελ 

ρξήζε ησλ θσδηθψλ εηζαγσγήο ζην TAXISNET, ζπλνδεπφκελε απφ 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 ην πίλαθα 1 

ηνπ παξαξηήκαηνο, θαζψο θαη  

β) ηα απνδεηθηηθά ηεο κνξηνδφηεζεο ησλ ππνςεθίσλ ηα νπνία θαινχληαη 

«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΣΤΠΟΤ Β», πνπ αθνξνχλ ηα 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.  
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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 ππνβάιινπλ 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) ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 

MB. Σν πκβνχιην Κξίζεο θαη Δπηινγήο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο ηαηξνχο νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ ή έγγξαθν (Σχπνπ Β’), είηε γηαηί 

θξίλεη φηη είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαδηθαζία είηε ιφγσ ελδερφκελνπ ηερληθνχ 

πξνβιήκαηνο ζε θάπνην απφ ηα ππνβιεζέληα αξρεία (Σχπνπ Α΄& Β΄). 

 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

ΣΟΤ Γ.Ν. ΕΑΚΤΝΘΟΤ 

«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ» 

 

 

ΓΔΧΡΓΗΟ Υ. ΡΑΓΚΟΤΖ         

 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:  

1. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ                                                              

 Αξηζηνηέινπο 17, 101 87 ΑΘΖΝΑ  

2. 6 ε Τ.ΠΔ.ΠΔΛΟΠ/ΝΖΟΤ   

Τπάηεο 2, 115 21 ΠΑΣΡΑ 

3. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ  

Πινπηάξρνπ 3, 106 75 ΑΘΖΝΑ  

4. ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΗΝΑΚΧΝ 

(όπσο δεηνύληαη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα esydoctors.moh.gov.gr)  

ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 Γηθαηνινγεηηθά Απιθμόρ απσείων  

 

Όλνκα   

Δπψλπκν   

Α.Μ.Κ.Α.   

Α.Φ.Μ.   

Παηξψλπκν   

Μεηξψλπκν   

Σφπνο Γέλλεζεο   

Ζκεξνκελία Γέλλεζεο   

Α.Γ.Σ./Αξ. Γηαβαηεξίνπ   

Φχιν   

Ηζαγέλεηα (Διιεληθή ή 

Πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο) 

ζηελ Διιάδα ή απφθνηηνη 

ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ ή 

δηαζέηνπλ ηζνηηκία θαη 

αληηζηνηρία πηπρίνπ απφ 

ΓΟΑΣΑΠ (ΓΗΚΑΣΑ) ή 

έρνπλ απνθηήζεη ηίηιν 

εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα  

Δάλ επηιέμεη Διιεληθή ηφηε 

αξθεί ην πξναλαθεξφκελν 

Αξρείν pdf ή jpg κε ην 

Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ή ην 

δειηίνπ αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο ή θσηναληίγξαθν 

δηαβαηεξίνπ. ηελ επηινγή 

Πνιίηεο 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 ΚΔΤ ή ηίηινο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζηελ Διιάδα ή ηίηινο 

ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ ή 

ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία 

πηπρίνπ απφ ΓΟΑΣΑΠ 

(ΓΗΚΑΣΑ) ή ηίηινο 

εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα.  

 

Βηνγξαθηθφ εκείσκα Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ 

απνηειεί ππνρξεσηηθφ 
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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 παξνχζα 
απφθαζε.  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1  

 

 

 Γικαιολογηηικά Σύπος Α Αξηζκφο 
αξρείσλ 

ΠΣΤΥΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ  Αξρείν pdf ή jpg Πηπρίνπ. Σε 
πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ 
ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη αξρείν pdf 
ή jpg Πηπρίνπ θαη αξρείν pdf ή jpg 
επίζεκεο κεηάθξαζεο ηζνηηκίαο 
ΓΟΑΤΑΠ, φπνπ απαηηείηαη.  

 

ΒΔΒΑΙΩΗ ΣΟΤ ΟΙΚΔΙΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ 
ΤΛΛΟΓΟΤ  

Αξρείν pdf ή jpg κε βαβαίσζε ηνπ 
νηθείνπ Ιαηξηθνχ Σπιιφγνπ ζηελ νπία 
λα βεβαηψλεηαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 
άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ ή 
νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο 
αζθνχκελε εηδηθφηεηα θαη ν 
ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζήο ηεο.  

 

ΑΓΔΙΑ ΑΚΗΗ ΙΑΣΡΙΚΟΤ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ  

Αξρείν pdf ή jpg Απφθαζεο άδεηαο 
άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.  

 

ΣΙΣΛΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ  Αξρείν pdf ή jpg απφθαζεο 
ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο.  

 

ΑΔΑ: ΨΨΑΑ4690ΒΞ-5ΑΟ



ΓΑΗΣΑΝΗ, ΕΑΚΤΝΘΟ, Σ.Κ. 29100, Σει : 2695360610,FAX : 2695045203, 

Email:manager@zante-hospital.gr   

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ  Αξρείν pdf ή jpg ζηελ νπνία ζα 
αλαθέξνληαη:  
Για θέζειρ Δπιμεληηών Β’  
(α) δελ ππεξεηψ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ 
Δ.Σ.Υ. ή έρσ ππνβάιιεη παξαίηεζε 
απφ ηελ ζέζε θιάδνπ ηαηξψλ ΔΣΥ 
κέρξη ηελ ιήμε πξνζεζκίαο 
πξνθήξπμεο  
(β) δελ έρσ παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ 
θιάδνπ ηαηξψλ Δ.Σ.Υ. 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.Σ.Υ. ή ζε 
αληίζεηε πεξίπησζε, φηη έρνπλ 
ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ 
ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο 
αλάιεςεο ππεξεζίαο.   

 

ΔΚΠΛΗΡΩΗ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΤΠΑΙΘΡΟΤ 

Αξρείν pdf ή jpg Βεβαίσζεο ηνπ Υπνπξγείνπ 
Υγείαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ηαηξφο 
έρεη εθπιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή ππεξεζία 
ππαίζξνπ ή απαιιαγή ηεο ππνρξέσζεο.  

 

Αξρείν pdf ή jpg Βεβαίσζεο ηνπ 
Υπνπξγείνπ Υγείαο απφ ηελ νπνία λα 
πξνθχπηεη φηη ν ηαηξφο έρεη 
εθπιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή 
ππεξεζία ππαίζξνπ ή απαιιαγή ηεο 
ππνρξέσζεο.  

 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΤΠΟΤ Β 
ΠΙΝΑΚΑ 2 

Πποϋπηπεζία ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΤΠΟΤ Β - Πποϋπηπεζία - Σα σπονικά διαζηήμαηα πος επιλέγονηαι 
ΓΔΝ ππέπει να ζςμπίπηοςν - Μέγιζηορ απιθμόρ 500 μόπια 

 Σπληειεζηήο: Αξηζκφο κελψλ 
κεηά ηελ ιήςε 
ηίηινπ 
εηδηθφηεηαο 

Μφξηα (ζε 
απφιπην 
αξηζκφ) 

Γηθαηνινγεηηθά Αξηζκ
φο 
Σηνηρε
ίσλ 

Δθπιήξσζε ππνρξεσηηθήο 
ππεξεζίαο ππαίζξνπ  

  10 Αξρείν pdf ή jpg Βεβαίσζεο 
ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο 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 ΦΔΚ 
252Α, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη).  

  50 Αξρείν pdf ή jpg Βεβαίσζεο 
ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο απφ 
ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν 
ηαηξφο έρεη εθπιεξψζεη ηελ 
ππνρξεσηηθή ππεξεζία 
ππαίζξνπ  

1  
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Ιδησηηθφ ηαηξείν ή 
εξγαζηήξην  

0,083 (Φ10)   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  

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

0,116 (Φ10)  
 

  Αξρείν pdf ή jpg: Βεβαίσζεο 
θιηληθήο ηεο Διιάδαο ή ηεο 
αιινδαπήο ζηελ νπνία ζα 
αλαθέξεηαη ν ρξφλνο 
ζπλεξγαζίαο. Θα θέξεη 
ππνγξαθή ηνπ Γ/ληε Κιηληθήο, 
Γ/ληε Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο θαη 
Γηνηθεηή ή Γηνηθεηηθνχ Γ/ληε  

1 

Ιδησηηθή θιηληθή κε 
έκκηζζε ζέζε ή 
ππεχζπλνο ηκήκαηνο  
 

0,25 (Φ10)  
 

  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. Θα θέξεη 
ππνγξαθή ηνπ Γ/ληε Κιηληθήο, 
Γ/ληε Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο θαη 
Γηνηθεηή ή Γηνηθεηηθνχ Γ/ληε  

1 

Γεκφζηα δνκή Π.Φ.Υ  
 

0,333 (Φ10)  
 

  Αξρείν pdf ή jpg: Βεβαίσζεο 
ηεο αξκφδηαο Υγεηνλνκηθήο 
Πεξηθέξεηαο ηεο Διιάδαο ή 
ηεο αιινδαπήο ζηελ νπνία ζα 
αλαθέξεηαη ε έκκηζζε ζέζε 
θαη ν ρξφλνο εξγαζίαο. Θα 
θέξεη ππνγξαθή ηνπ Γηνηθεηή 
ηεο Υπε ή αληίζηνηρνπ 
ππεχζπλνπ ηεο αιινδαπήο  
 

1 

Σε λνζνθνκείν ηνπ πξψελ 
ΙΚΑ ή ζε νπνηνλδήπνηε 
αζθαιηζηηθφ θνξέα  
 

Ο,333 (Φ10)  
 

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

1 

Γεκφζην Ννζνθνκείν *** 
σο Παλ/θφο ππφηξνθνο 
κε ζχκβαζε πιήξνπο 
απαζρφιεζεο  
 

0,275 (Φ10)  
 

  Αξρείν pdf ή jpg: Βεβαίσζε ή 
ζχκβαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ε 
πιήξεο απαζρφιεζε θαη ν 
ρξφλνο εξγαζίαο.  
 

1 

Γεκφζην Ννζνθνκείν *** 
σο παξαηαζηαθφο 
εηδηθεπφκελνο κε ηίηιν 
εηδηθφηεηαο  
 

0,275 (Φ10)  
 

  Αξρείν pdf ή jpg: Βεβαίσζε 
ηνπ λνζνθνκείνπ ζηε νπνία λα 
αλαθέξεηαη ε δηάξθεηα ηεο 
παξάηαζεο  
 

1 
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Γεκφζην λνζνθνκείν κε 
δειηίν παξνρήο 
ππεξεζηψλ  
 

0,291 (Φ10)  
 

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

1 

α) Γεκφζην λνζνθνκείν 
ζηελ Διιάδα *** σο 
ηαηξφο ΔΣΥ ή κέινο ΓΔΠ ή 
επηθνπξηθφο ή σο 
εμεηδηθεπφκελνο ζε ΜΔΘ, 
ΜΔΝ, ΜΔΘ παίδσλ θαη 
Λνηκσμηνινγία ή ηαηξφο 
ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, β) ζην 
Ψλάζεην ή ζην Δξξίθνο 
Νηπλάλ ή λνζνθνκείν 
«Παπαγεσξγίνπ» ή ηα 
ζηξαηησηηθά λνζνθνκεία 
γ) ζε λνζνθνκείν 
(Δπξψπεο, Β. Ακεξηθήο, 
Ψθεαλίαο, Ιαπσλίαο) κε 
έκκηζζε ζέζε πιήξνπο 
απαζρφιεζεο ή 
ππνηξνθία  

0,383 (Φ10)  
 

  Αξρείν pdf ή jpg: Βεβαίσζεο 
λνζνθνκείνπ ηεο Διιάδαο ή 
ηεο αιινδαπήο ζηελ νπνία ζα 
αλαθέξεηαη ν ρξφλνο 
ζπλεξγαζίαο θαη ε πιήξεο 
απαζρφιεζε. Θα θέξεη 
ππνγξαθή ηνπ Γ/ληε Κιηληθήο, 
Γ/ληε Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο θαη 
Γηνηθεηή ή Γηνηθεηηθνχ Γ/ληε  
 

1 

Ννζνθνκείν εμσηεξηθνχ 
πιελ Δπξψπεο, Β. 
Ακεξηθήο, Ψθεαλίαο, 
Ιαπσλίαο κε έκκηζζε ζέζε 
ή ππνηξνθία  
 

0,25 (Φ10)    Αξρείν pdf ή jpg: Βεβαίσζεο 
λνζνθνκείνπ ηεο αιινδαπήο 
ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν 
ρξφλνο ζπλεξγαζίαο θαη ε 
πιήξεο απαζρφιεζε. Θα 
θέξεη ππνγξαθή ηνπ Γ/ληε 
Κιηληθήο, Γ/ληε Ιαηξηθήο 
Υπεξεζίαο θαη Γηνηθεηή ή  
Γηνηθεηηθνχ Γ/ληε . 

1 

ΔΙΓΙΚΑ ΜΟΡΙΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ 

Όηαλ 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 ΦΔΚ 
252Α, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη). 

  70 Αξρείν pdf ή jpg Βεβαίσζεο 
ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο 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 Π.Φ.Υ σο 
επηθνπξηθφο ηαηξφο ζε 
άγνλεο, λεζησηηθέο, 
πξνβιεκαηηθέο ή 
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 
ππνινγίδεηαη εηο δηπινχλ 

0,333  
(Φ10) Φ 2 

  Αξρείν pdf ή jpg: Βεβαίσζεο 
ηεο αξκφδηαο Υγεηνλνκηθήο 
Πεξηθέξεηαο ηεο Διιάδαο ζηελ 
νπνία ζα αλαθέξεηαη ε 
έκκηζζε ζέζε θαη ν ρξφλνο 
εξγαζίαο. Θα θέξεη ππνγξαθή 
ηνπ Γηνηθεηή ηεο Υ.Πε. 

1 
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Γεκφζην λνζνθνκείν ζηελ 
Διιάδα σο επηθνπξηθφο 
ηαηξφο ζε άγνλεο, 
λεζησηηθέο, 
πξνβιεκαηηθέο ή 
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο 
ππνινγίδεηαη εηο δηπινχλ 

0,383 (Φ10) 
Φ 2  

  Αξρείν pdf ή jpg: Βεβαίσζεο 
λνζνθνκείνπ ηεο Διιάδαο 
ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν 
ρξφλνο ζπλεξγαζίαο θαη ε 
πιήξεο απαζρφιεζε. Θα 
θέξεη ππνγξαθή ηνπ Γ/ληε 
Κιηληθήο, Γ/ληε Ιαηξηθήο 
Υπεξεζίαο θαη Γηνηθεηή ή 
Γηνηθεηηθνχ Γ/ληε 

1 

ύνολο μοπίων 
*** (ζςμπεπιλαμβανομένος και ηος Αιγινίηειος και Απεηαίειος Νοζοκομείος)  

 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΤΠΟΤ Β  
ΠΙΝΑΚΑ 4  

Δπιζηημονικό έπγο Γηθαηνινγεηηθά Τχπνπ Β - Δπηζηεκνληθφ έξγν - Μέγηζηνο αξηζκφο 300 κφξηα  

 Σπληειεζηήο/ 
Μφξηα  

Αξηζκφο  Βαζκνινγία
/ Μφξηα  

Γηθαηνινγεηηθά  Αξηζκφο 
Αξρείσλ  

Αλαθνηλψζεηο ζε ειιεληθφ 
ή ηνπ εμσηεξηθνχ (κε 
δηεζλέο) ζπλέδξην, σο 
πξψην φλνκα ή σο 
ππεχζπλνο  

0,50 Φ αξηζκφ  
 

  Αξρείν pdf ή jpg κε ην 
Δμψθπιιν θαη ζειίδα 
βηβιίνπ πεξηιήςεσλ  

Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο 
κε ηα 
δεισκέλα 
αξρεία  

Γεκνζηεχζεηο ζε κε 
αμηνινγεκέλα πεξηνδηθά 
σο πξψην φλνκα ή σο 
ππεχζπλνο  

0,75 Φ αξηζκφ   Αξρείν pdf ή jpg κε ην 
Δμψθπιιν θαη ζειίδα 
βηβιίνπ πεξηιήςεσλ  

Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο 
κε ηα 
δεισκέλα 
αξρεία  

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

1,00 Φ αξηζκφ   Αξρείν pdf ή jpg κε ην 
Δμψθπιιν θαη ζειίδα 
βηβιίνπ πεξηιήςεσλ  

Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο 
κε ηα 
δεισκέλα 
αξρεία  

Οκηιίεο ζε δηεζλή 
ζπλέδξηα (ζηελ Διιάδα ή 
ζην εμσηεξηθφ)  

1,25Φ αξηζκφ  Αξρείν pdf ή jpg κε ην 
Δμψθπιιν θαη ζειίδα 
βηβιίνπ πεξηιήςεσλ  

Αξηζκφο Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο κε ηα 
δεισκέλα αξρεία  

 

1,25Φ 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 
ζην εμσηεξηθφ σο 
δεχηεξν, ηξίην θιπ. 
Όλνκα)  
 

1,25Φ 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 Φ αξηζκφ  
 

  Αξρείν pdf ή jpg κε ην 
Δμψθπιιν θαη ζειίδα 
βηβιίνπ πεξηιήςεσλ  
 

Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
αληίζηνηρνο 
κε ηα 
δεισκέλα 
αξρεία 

Γεκνζηεχζεηο ζε 
αμηνινγεκέλα πεξηνδηθά 

2,00 Φ αξηζκφ  
 

  Αξρείν pdf ή jpg κε ην 
δεκνζηεπκέλν άξζξν ή 

Αξηζκφο 
Αξρείσλ 
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σο δεχηεξν, ηξίην θιπ. 
φλνκα  
 

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

αληίζηνηρνο 
κε ηα 
δεισκέλα 
αξρεία 

Γεκνζηεχζεηο ζε 
αμηνινγεκέλα πεξηνδηθά 
σο πξψην φλνκα ή σο 
ππεχζπλνο  
 

2,75 Φ 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 θιπ 
φλνκα  
 

2,70 Φ 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 Φ 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 

Σπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά 
πξνγξάκκαηα ή 
αμηνινγεηήο ζε  
έγθπξν πεξηνδηθφ.  

10 κφξηα  
 

  Αξρείν pdf ή jpg κε 
Βεβαίσζε ΔΛΚΔ ή  
ΔΛΚΔΑ ή Βεβαίσζε εθδφηε 
έγθπξνπ πεξηνδηθνχ  
 

1 

Σπγγξαθή ή ζπκκεηνρή 
ζε ζπγγξαθή βηβιίσλ 
ηνκέα πγεία  
 

10 κφξηα    Αξρείν pdf ή jpg κε 
Δμψθπιιν θαη πεξηερφκελα 
βηβιίνπ ηνκέα πγεία  
 

1 

Με ζπλαθέο κεηαπηπρηαθφ 
ή δηδαθηνξηθφ ή 
πηζηνπνηεκέλε 
επηκφξθσζε ζηνλ ηνκέα 
πγείαο  
 

10 κφξηα    Αξρείν pdf ή jpg κε κε 
Τίηιν Μεηαπηπρηαθνχ ή 
Γηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ή 
πηζηνπνηεηηθφ επηκφξθσζεο 
θξαηηθνχ θνξέα ηεο 
Διιάδαο ή ηνπ Δμσηεξηθνχ  
 

1 

  Σχλνιν 
κνξίσλ  
 

 Μέγηζηνο αξηζκφο 210 κφξηα  
 

 

 

Σπλαθείο Αθαδεκατθνί Τίηινη  

Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα 
ζπλαθέο  

20 κφξηα  Δπηινγή 
κφλν γηα 
έλαλ 
ζπλαθή 
κεηαπηπ
ρηαθφ 
ηίηιν  

Αξρείν pdf 
ή jpg κε κε 
Τίηιν 
Μεηαπηπρηα
θνχ ηεο 
Διιάδαο ή 
ηνπ 
Δμσηεξηθνχ  

Αξρείν pdf ή jpg κε κε 
Τίηιν Μεηαπηπρηαθνχ ηεο 
Διιάδαο ή ηνπ Δμσηεξηθνχ  

1  
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Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή 
ζπλαθήο  

70 κφξηα  Δπηινγή 
κφλν γηα 
έλαλ 
ζπλαθή 
δηδαθην
ξηθφ 
ηίηιν  

Αξρείν pdf 
ή jpg κε 
Τίηιν 
Γηδαθηνξηθν
χ 
δηπιψκαηνο 
ηεο 
Διιάδαο ή 
ηνπ 
Δμσηεξηθνχ  

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

1  

Σχλνιν κνξίσλ  Μέγηζηνο αξηζκφο 90 κφξηα  

ΓΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ Ή ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΚΠΟΝΗΘΔΙ Δ  
ΥΩΡΑ ΣΗ ΑΛΛΟΓΑΠΗ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ΙΟΣΙΜΙΑ ΠΡΟ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ Η ΟΠΟΙΑ 
ΔΚΓΙΓΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.  
 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΤΠΟΤ Β 
ΠΙΝΑΚΑ 5  

Δκπαιδεςηική δπαζηηπιόηηηα ωρ εκπαιδεςόμενορ (για θέζη επιμεληηών) 

 Μφξηα 
ζπλερηδφκελεο 
εθπαίδεπζεο  

Γηθαηνινγεηηθά  Μεηεθπαίδεπζε 
ζε 
Κέληξν/Κέληξα 
Διιάδαο ή 
εμσηεξηθνχ 
(Δπξψπεο, Β. 
Ακεξηθήο, 
Ψθεαλίαο, 
Ιαπσλίαο)  

Γηα ζέζεηο 
Χπρηαηξηθήο θαη 
Παηδνςπρηαηξηθήο 
βαζκνινγνχληαη θαη 
κεγάιεο δηάξθεηαο 
κεηεθπαηδεπηηθά 
ζεκηλάξηα Διιάδαο 
ή εμσηεξηθνχ  

Γηθαηνινγεηηθά  

 > 300 CMEs : 60 
κφξηα  
 

Αξρεία pdf ή jpg 

Πηζηνπνηεηηθψλ 

Σπλεδξίνπ πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηηο 

δεινχκελεο CMEs. 

> 3 εμάκελα : 
140 κφξηα  
 

Αξηζκφο εμακήλσλ ρ 
πέληε (5) κφξηα αλά 
εμάκελν  

Αξρεία pdf ή 
jpg: κε 
βεβαίσζε ηνπ 
Κέληξνπ 
Δθπαίδεπζεο 
γηα ηε 
πξαγκαηηθή 
δηάξθεηα ηεο 
εθπαίδεπζεο, ε 
νπνία λα θέξεη 
ππνγξαθέο 
απφ ηνπο 
Γ/ληεο 
Κεληξνπ 
εθπαίδεπζεο 
θαη ηεο 
Ιαηξηθήο 
Υπεξεζίαο  

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) 

Παξαθνινχζεζε 
εθπαηδεπηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ 
κεηά ηε ιήςε 
ηίηινπ 
εηδηθφηεηαο 

 

Μφξηα ζε 
απφιπην αξηζκφ 

  

 Η αλψηεξε βαζκνινγία είλαη ηα 200 κφξηα. Ο ίδηνο πίλαθαο ηζρχεη θαη γηα ηνπο ππνςήθηνπο (γηα 
ζέζεηο ζε βαζκφ Γηεπζπληή) κε αλψηεξε βαζκνινγία ηα 100 κφξηα (40 κφξηα γηα ηε ζπλερηδφκελε 
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εθπαίδεπζε θαη 60 κφξηα γηα ηε Μεηεθπαίδεπζε). Γηα ζέζεηο Χπρηαηξηθήο θαη Παηδνςπρηαηξηθήο 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.  
 

 

ΠΙΝΑΚΔ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 
ΠΙΝΑΚΔ ΟΜΑΓΑ Α 

Πίνακαρ 1 
 Ππόζθαηη κλινική εμπειπία με κπιηήπιο ηον σώπο επγαζίαρ 

 Ολνκαηεπψλπκν Υπνςεθίνπ 
Ποιορ ήηαν ο σώπορ επγαζίαρ ζαρ ηοςρ ηελεςηαίοςρ 60 μήνερ; 

 Σπληειεζηήο  Αξηζκφο  Βαζκνινγία/κφξηα  

Ιδησηηθφ ηαηξείν /εξγαζηήξην 
(ζπκβεβιεκέλν ή κε)  

(κήλεο Φ 0,45)   

Ιδησηηθή θιηληθή  
 

(κήλεο Φ 0,70)  
 (κήλεο Φ 0,65)  
 (κήλεο Φ 0,80)  

 (κήλεο Φ 1,0)  

 
 

  

Γεκφζηα δνκή Π.Φ.Υ. (κήλεο Φ 0,65)  
 

  

Γεκφζην δεπηεξνβάζκην 
λνζνθνκείν 

(κήλεο Φ 0,80)  
 

  

Γεκφζην ηξηηνβάζκην 
λνζνθνκείν ή λνζνθνκείν 
εμσηεξηθνχ 

(κήλεο Φ 1,0)  
 

  

  Σχλνιν κνξίσλ 

 

Πίνακαρ 2 
Κλινική εμπειπία με κπιηήπιο ηιρ ιαηπικέρ ππάξειρ 

 Αξηζκφο αζζελψλ 
πνπ εμεηάζαηε/ 
παξαθνινπζήζαηε.  

Αξηζκφο ηερληθψλ/ 
επεκβαηηθψλ 
πξάμεσλ/ 
ρεηξνπξγηθψλ 
επεκβάζεσλ πνπ 
επηηειέζαηε 
(ζπλνιηθά).  

Πνζνζηφ (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.  

Σχλνιν βαζκνινγίαο  
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Μπνξείηε λα κνπ 

αλαθέξεηε ζηνηρεία 

γηα ηα ηειεπηαία 5 

ρξφληα. 

 

Καηεγνξίεο 
απαληήζεσλ  
 

Πνζνζηφ (σο πξνο 
ην είδνο) ηερληθψλ/ 
επεκβαηηθψλ 
πξάμεσλ/ρεηξνπξγηθ
ψλ 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  
 

 
 

Καηεγνξίεο 
απαληήζεσλ:  
 

 

(αλψηεξε 
βαζκνινγία κέρξη 35 
κφξηα)  
 

Καηεγνξίεο 
απαληήζεσλ 

Τν 100% 

Τν 65-80% 

< 65% 

  Γηα ρεηξνπξγεία:  
300 / 200-300 /100-
200 /60-100 < 60  

 

 

  Γηα επεκβαηηθέο 
πξάμεηο: ην ίδην  
 

(αλψηεξε 
βαζκνινγία κέρξη 30 
κφξηα)  
 

 

  Γηα απεηθνληζηηθέο 
εμεηάζεηο  
Ππξεληθήο 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  
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