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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ΘΔΔΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΩΝ ΙΑΣΡΩΝ ΚΛΑΓΟΤ Δ..Τ. ΔΠΙ ΘΗΣΔΙΑ
ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ «ΣΟ ΒΟΤΒΑΛΔΙΟ»
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν - Κέληξν Τγείαο Καιύκλνπ «Σν Βνπβάιεην», έρνληαο ππ’ όςηλ:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1397/1983 «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο» (Φ.Δ.Κ. 143/Α’/07-101983), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 26 (πξνζόληα
ηαηξώλ), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην ηέηαξην άξζξν ηνπ Ν.4528/2018.
2. Σν άξζξν 43 ηνπ Ν. 1759/1988 (Φ.Δ.Κ. 50/Α’/1988), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4461/2017 (Φ.Δ.Κ. 38/Α’/2017)
3. Σν άξζξν 13 ηνπ Ν. 1965/1991 (Φ.Δ.Κ. 146/Α’/1991).
4. Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2071/1992, Ν. 2194/1994, Ν. 2519/1997.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν.2519/1997 (Φ.Δ.Κ. 165/Α’/1997) «Αλάπηπμε θαη
εθζπγρξνληζκόο ηνπ Δ..Τ, Οξγάλσζε ησλ Τγεηνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, ξπζκίζεηο γηα
ην θάξκαθν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. Σν άξζξν 21 ηνπ Ν. 2737/1999 (Φ.Δ.Κ. 174/Α’/1999).
7. Σν άξζξν 29, παξ. 2 ηνπ Ν. 4025/2011 (Φ.Δ.Κ. 228/Α’/2011).
8. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35 θαη 36 ηνπ Ν. 4368/2016.
9. Σα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ Ν. 4498/2017 (Φ.Δ.Κ. 172/Α’/2017), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ Ν. 4517/2018 (Φ.Δ.Κ. 22/Α’/2018) θαη ηνπ
άξζξνπ εηθνζηνύ πέκπηνπ ηνπ Ν. 4771/2021 (Φ.Δ.Κ. 16/Α’/2021).
10. Σεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν. 4508/2017 (Φ.Δ.Κ. 200/Α’/2017).
11. Σνπ άξζξνπ ηέηαξηνπ ηνπ Ν.4528/2018 (Φ.Δ.Κ. 50/Α’/2018)
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12. Σνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 4583/2018 (Φ.Δ.Κ. 212/Α’/2018).
13. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ5α/Γ.Π.νηθ.26364/28-04-2022 Τπνπξγηθή Απόθαζε (Φ.Δ.Κ.
2355/Β’/12-05-2022) «Υαξαθηεξηζκόο ηαηξηθώλ εηδηθνηήησλ σο άγνλσλ».
14. Σνλ Ν. 4600/2019, άξ. 165 (Φ.Δ.Κ. 43/Α’/09-03-2019), κε ηνλ νπνίν θαηαξγείηαη ην
εληαίν Ν.Π.Γ.Γ. «Γ.Ν. ΡΟΓΟΤ – Γ.Ν.-Κ.Τ. ΚΧ - Γ.Ν.-Κ.Τ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ» θη ε
νξγαληθή κνλάδα ηεο έδξαο θαζώο θη νη απνθεληξσκέλεο νξγαληθέο κνλάδεο απηνύ
κεηαηξέπνληαη ζε απηνηειή θη αλεμάξηεηα Ν.Π.Γ.Γ.
15. Σν άξζξν 95 ηνπ Ν. 4821/2021 (Φ.Δ.Κ. 134/Α’/2021).
16. Σελ ππ’ αξηζκ. Πξση. ΓΑΑΓ 58293/19-10-2020 (ΑΓΑ: ΦΥΚΑ469Ζ2Ξ-ΗΦΞ)
Απόθαζε Τπνδηνηθήηξηαο ηεο 2εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεηξαηώο & Αηγαίνπ,
πεξί νξηζκνύ ηνπ ηαηξνύ Λάκπνπ Αζαλάζηνπ, Γηεπζπληή ΠλεπκνλνινγίαοΦπκαηηνινγίαο, σο Γηεπζπληή Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο γηα ηξία (3)
έηε.
17. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ4β/Γ.Π.νηθ. 28413/18-05-2022 Κ.Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. 420/Τ.Ο.Γ.Γ./20-052021 Φ.Δ.Κ.) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, κε ηελ νπνία δηνξίδεηαη ν Φαληόο
Νηθόιανο ηνπ Γεσξγίνπ, σο Πξνζσξηλόο Γηνηθεηήο ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. Καιύκλνπ «Σν
Βνπβάιεην», αξκνδηόηεηαο 2εο Τ.ΠΔ. Πεηξαηώο θαη Αηγαίνπ, πιήξνπο θαη
απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο, ζε αληίζηνηρε νξγαληθή ζέζε ηεο θαηεγνξίαο Δ.Θ. ηνπ
λ. 3528/2007, κε βαζκό 1ν, γηα νξηζκέλν ρξόλν θαη, ζπγθεθξηκέλα, έσο ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο Γηνηθεηή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν.
4735/2020.
18. Σελ ππ’ αξηζκ. 50/4-11-2021 Π.Τ.. κε ζέκα: α) Έγθξηζε πξνγξακκαηηζκνύ
πξνζιήςεσλ έηνπο 2022, β) Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. 42/30-9-2020 Πξάμεο ηνπ
Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ «Έγθξηζε πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ έηνπο 2021».
19. Σελ ππ’ αξηζκ. Πξση. Γ4α/Γ.Π.νηθ.7328/05-02-2020 (ΑΓΑ: 6Α1Τ465ΦΤΟ-ΤΓΞ)
Τπνπξγηθή Απόθαζε «Γηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξώλ θαη νδνληηάηξσλ
Δ..Τ.», ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζην Φ.Δ.Κ. 319/Β/06-02-2020.
20. Σελ ππ’ αξηζκ. Πξση. Γ4α/Γ.Π.νηθ.39417/23-06-2021 (ΑΓΑ: 908465ΦΤΟ-7Ρ8)
Τπνπξγηθή Απόθαζε «Καζνξηζκόο θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο
ππνςεθηνηήησλ, αμηνιόγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ ηαηξώλ θαη
νδνληηάηξσλ Δ..Τ.», πνπ δεκνζηεύζεθε ζην Φ.Δ.Κ. 2804/Β’/30-06-2021.
21. Σελ ππ’ αξηζκ. Πξση. Γ4α/Γ.Π.45011/04-08-2022 (ΑΓΑ: 6ΤΧΓ465ΦΤΟ-ΑΥΝ) εμ.
επείγνπζα Απόθαζε ηεο Αλαπιεξώηξηαο Τπνπξγνύ Τγείαο, κε ζέκα: «Έγθξηζε γηα
πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξώλ θαη νδνληηάηξσλ ηνπ θιάδνπ Δ..Τ.».
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22. Σν ππ’ αξηζκ. Πξση. Γ4α/Γ.Π.νηθ.33454/07-06-2022 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο, κε ζέκα «Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ ηαηξώλ θιάδνπ ΔΤ».
23. Σελ ππ’ αξηζκ. Τ4α/νηθ. 39165/10-04-2012 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε «Οξγαληζκόο
ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ-Κ.Τ. Καιύκλνπ «Σν Βνπβάιεην»» (Φ.Δ.Κ. 1245/Β/11-042012), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε:


ηελ

ππ’

αξηζκ.

Τ4α/11549/13/20-05-2013

εηδηθεπκέλσλ γηαηξώλ ΔΤ ζε

Κ.Τ.Α.

Ννζνθνκεία θαη

«Σξνπνπνίεζε
Ννζνθνκεηαθέο

ζέζεσλ
Μνλάδεο

αξκνδηόηεηαο ηεο 2εο ΤΠΔ ΑΣΣΗΚΖ» (Φ.Δ.Κ. 1289/Β/28-05-2013),


ηελ ππ’ αξηζκ. Α3α/27286/04-08-2017 Κ.Τ.Α. «Αλαθαηαλνκή θελώλ νξγαληθώλ
ζέζεσλ

εηδηθεπκέλσλ ηαηξώλ Δ..Τ., ζηελ απνθεληξσκέλε νξγαληθή κνλάδα

Καιύκλνπ "ΣΟ ΒΟΤΒΑΛΔΗΟ" ηνπ Δληαίνπ Ν.Π.Γ.Γ. "Γεληθό Ννζνθνκείν Ρόδνπ
«ΑΝΓΡΔΑ

ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ»

-

Γεληθό

Ννζνθνκείν

−

K.Y.

KΧ

«ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟΝ» - Γ.Ν. − Κ.Τ. Καιύκλνπ «ΣΟ ΒΟΤΒΑΛΔΗΟ» (Φ.Δ.Κ.
2919/Β/24-08-2017) θαη


ηελ ππ’ αξηζκ. Γ2α/76502/18/21-02-2019 Κ.Τ.Α. «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ ηεο
απνθεληξσκέλεο νξγαληθήο κνλάδαο «Καιύκλνπ ΣΟ ΒΟΤΒΑΛΔΗΟ», ηνπ Γεληθνύ
Ννζνθνκείνπ Ρόδνπ «ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ»- Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ – Κ.Τ.
ΚΧ «ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟΝ» - Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ – Κ.Τ. Καιύκλνπ «ΣΟ
ΒΟΤΒΑΛΔΗΟ» (Φ.Δ.Κ. 829/Β/08-03-2019).

24. Σελ ππ’ αξηζκ. 204/05-08-2022 (ΑΓΑ: 6ΘΑΟ469040-Β0Ν) Πξάμε Γηνηθεηή ηνπ
Ννζνθνκείνπ, πεξί έγθξηζεο έθδνζεο πξνθήξπμεο ηξηώλ (3) εγθεθξηκέλσλ από ην
Τπνπξγείν Τγείαο ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξώλ θιάδνπ Δ..Τ. επί ζεηεία.
25. Σν γεγνλόο όηη, νη ζέζεηο πνπ πξνθεξύζζνληαη είλαη θελέο θαη κε δεζκεπκέλεο κε
νπνηνλδήπνηε ηξόπν.
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Σελ πιήξσζε ησλ παξαθάησ ηξηώλ (3) επί ζεηεία ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξώλ ηνπ
θιάδνπ Δ..Τ. γηα ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ή εηδηθέο κνλάδεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηνπο
θάησζη βαζκνύο:
ΦΟΡΔΑ
Γ.Ν.-Κ.Τ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ «ΣΟ
ΒΟΤΒΑΛΔΙΟ»
Γ.Ν.-Κ.Τ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ «ΣΟ
ΒΟΤΒΑΛΔΙΟ»

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΒΑΘΜΟ

ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΔΩΣΔΡΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ
Α’

3
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Γ.Ν.-Κ.Τ. ΚΑΛΤΜΝΟΤ «ΣΟ
ΒΟΤΒΑΛΔΙΟ»

ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ
Α’
1

Α. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ
Γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη όζνη έρνπλ:
α. Διιεληθή Ηζαγέλεηα (πιελ όζσλ πξνέξρνληαη από θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ.).
β. Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο.
γ. Σίηιν αληίζηνηρεο κε ηε ζέζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο.
δ. Γελ απαηηείηαη όξην ειηθίαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηεηάξηνπ άξζξνπ ηνπ Ν.
4528/2018 πνπ αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 26 «Πξνζόληα ηαηξώλ» ηνπ Ν. 1397/1983.
ε. Γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο εηδηθεπκέλνπ ηαηξνύ Δ..Τ. απαηηείηαη γηα ην βαζκό Δπηκειεηή
Β’, ε θαηνρή ηνπ ηίηινπ εηδηθόηεηαο.
ζη. Γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο ηνπ νδνληηάηξνπ Δ..Τ. απαηηείηαη γηα ην βαζκό Δπηκειεηή
Β’, ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο γηα πέληε (5) ρξόληα.
Δπηζεκαίλεηαη όηη, νη ηαηξνί κε βαζκό Γηεπζπληή δελ κπνξνύλ λα δηεθδηθήζνπλ άιιε
ζέζε Γηεπζπληή, αλ δελ παξέιζεη εμαεηία από ηε ιήςε ηνπ βαζκνύ (άξζξν 4 ηνπ Ν.
3754/2009).
Β. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηόηεηαο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο
ηαηξνύ θαη νδνληηάηξνπ θιάδνπ Δ..Τ. είλαη ηα εμήο:


Γηθαηνινγεηηθά Σύπνπ Α’
ΠΙΝΑΚΑ 1
ε

Αξηζκόο Αξρείσλ

Πηπρίν

Πηπρίν.

Ηαηξηθήο/Οδνληηαηξηθήο

πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο
αιινδαπήο

πεξίπησζε

1

απαηηείηαη

Πηπρίν, επίζεκε κεηάθξαζε
θαη ηζνηηκία ΓΟΑΣΑΠ, όπνπ
απαηηείηαη.
Βεβαίσζε

ηνπ

νηθείνπ Βεβαίσζε

ηνπ

νηθείνπ

Ηαηξηθνύ ή Οδνληηαηξηθνύ Ηαηξηθνύ ή Οδνληηαηξηθνύ
πιιόγνπ

πιιόγνπ, ζηελ νπνία λα

4
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βεβαηώλεηαη

ν

ζπλνιηθόο

ρξόλνο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνύ
ή

νδνληηαηξηθνύ

επαγγέικαηνο, ε αζθνύκελε
εηδηθόηεηα θαη ν ζπλνιηθόο
ρξόλνο άζθεζήο ηεο.
Άδεηα Αζθήζεσο Ηαηξηθνύ ή Απόθαζε

άδεηαο

ή

Οδνληηαηξηθνύ

βεβαίσζεο άζθεζεο ηαηξηθνύ

Δπαγγέικαηνο

ή

1

νδνληηαηξηθνύ

επαγγέικαηνο
άζθεζεο

ή

άδεηα

ηαηξηθνύ

ή

νδνληηαηξηθνύ επαγγέικαηνο.
Σίηινο Δηδηθόηεηαο

Απόθαζε ρνξήγεζεο ηίηινπ
εηδηθόηεηαο

ή

ηίηινο

Γήισζε

ζηελ

εηδηθόηεηαο.
Τπεύζπλε Γήισζε

Τπεύζπλε

νπνία ζα αλαθέξνληαη:
Γηα ζέζεηο Δπηκειεηώλ Α’
θαη Β’:
(α)

δελ

ππεξεηώ

νκνηόβαζκε

κε

ηελ

ζε
ππό

δηεθδίθεζε ζέζε ηνπ θιάδνπ
ηαηξώλ Δ..Τ. ή ππεξεηώ ζε
νκνηόβαζκε

κε

ηελ

ππό

δηεθδίθεζε ζέζε ηνπ θιάδνπ
ηαηξώλ

Δ..Τ.

ζπκπιεξώζεη
ζπλερνύο

θαη

δύν

έρσ
ρξόληα

ππεξεζίαο

ζηε

ζέζε απηή,
(β) δελ έρσ παξαηηεζεί από
ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξώλ
Δ..Τ.

πξηλ

από

ηε

ζπκπιήξσζε δύν (2) ρξόλσλ

5
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από ηνλ δηνξηζκό κνπ ή ζε
αληίζεηε

πεξίπησζε

όηη

έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5)
ρξόληα από ηελ εκεξνκελία
παξαίηεζήο κνπ,
(γ) δελ έρσ αξλεζεί δηνξηζκό
ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξώλ
Δ..Τ.

ή

ζε

πεξίπησζε,

αληίζεηε

όηη

ζπκπιεξσζεί

έρνπλ

πέληε

(5)

ρξόληα από ηελ παξέιεπζε
ηεο πξνζεζκίαο αλάιεςεο
ππεξεζίαο.
Γηα ζέζεηο Γηεπζπληώλ:
(α)

ππεξεηώ

ζε

ζέζε

εηδηθεπκέλνπ ηαηξνύ θιάδνπ
Δ..Τ. κε βαζκό Γηεπζπληή
θαη έρεη παξέιζεη εμαεηία από
ηε ιήςε ηνπ βαζκνύ,
(β) δελ έρσ παξαηηεζεί από
ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξώλ
Δ..Τ.

πξηλ

από

ηε

ζπκπιήξσζε δύν (2) ρξόλσλ
από ηνλ δηνξηζκό κνπ ή ζε
αληίζεηε

πεξίπησζε

όηη

έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5)
ρξόληα από ηελ εκεξνκελία
παξαίηεζήο κνπ,
(γ) δελ έρσ αξλεζεί δηνξηζκό
ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξώλ
Δ..Τ.

ή

ζε

πεξίπησζε,

όηη
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ζπκπιεξσζεί

πέληε

(5)

ρξόληα από ηελ παξέιεπζε
ηεο πξνζεζκίαο αλάιεςεο
ππεξεζίαο.
Τπνζεκείσζε: Σα αξρεία ζα είλαη pdf ή JPEG (θσηνγξαθία) ή jpg ή x-png ή png
ρσξεηηθόηεηαο κέρξη 2 MB.



Γηθαηνινγεηηθά Σύπνπ Β’

 ΠΙΝΑΚΑ 2: Πξνϋπεξεζία, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ ππ’ αξηζκ. Πξση.
Γ4α/Γ.Π.νηθ.39417/23-06-2021 (ΑΓΑ: 908465ΦΤΟ-7Ρ8) Τπνπξγηθή Απόθαζε
«Καζνξηζκόο θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ,
αμηνιόγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ ηαηξώλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (Φ.Δ.Κ.
2804/Β’/30-06-2021, ζειίδεο 36836-36841).
 ΠΙΝΑΚΑ 3: Πξνϋπεξεζία, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ ππ’ αξηζκ. Πξση.
Γ4α/Γ.Π.νηθ.39417/23-06-2021 (ΑΓΑ: 908465ΦΤΟ-7Ρ8) Τπνπξγηθή Απόθαζε
«Καζνξηζκόο θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ,
αμηνιόγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ ηαηξώλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (Φ.Δ.Κ.
2804/Β’/30-06-2021, ζειίδεο 36841-36846).
 ΠΙΝΑΚΑ 4: Δπηζηεκνληθό έξγν, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ ππ’ αξηζκ.
Πξση.

Γ4α/Γ.Π.νηθ.39417/23-06-2021

Απόθαζε

«Καζνξηζκόο

θξηηεξίσλ

(ΑΓΑ:
επηινγήο

908465ΦΤΟ-7Ρ8)
θαη

Τπνπξγηθή

δηαδηθαζίαο

ππνβνιήο

ππνςεθηνηήησλ, αμηνιόγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ ηαηξώλ θαη
νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (Φ.Δ.Κ. 2804/Β’/30-06-2021, ζειίδεο 36846-36849).
 ΠΙΝΑΚΑ 5: Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα σο εθπαηδεπόκελνο (γηα ζέζε
επηκειεηώλ),

όπσο

αλαιπηηθά

αλαθέξεηαη

ζηελ

ππ’

αξηζκ.

Πξση.

Γ4α/Γ.Π.νηθ.39417/23-06-2021 (ΑΓΑ: 908465ΦΤΟ-7Ρ8) Τπνπξγηθή Απόθαζε
«Καζνξηζκόο θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ,
αμηνιόγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ ηαηξώλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (Φ.Δ.Κ.
2804/Β’/30-06-2021, ζειίδεο 36849-36850).
 ΠΙΝΑΚΑ 6: Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα σο εθπαηδεπηήο (ππνςήθηνη γηα
δηεπζπληηθέο ζέζεηο), όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ ππ’ αξηζκ. Πξση.
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Γ4α/Γ.Π.νηθ.39417/23-06-2021 (ΑΓΑ: 908465ΦΤΟ-7Ρ8) Τπνπξγηθή Απόθαζε
«Καζνξηζκόο θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ,
αμηνιόγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ ηαηξώλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (Φ.Δ.Κ.
2804/Β’/30-06-2021, ζειίδα 36850).
 Πίλαθεο πλέληεπμεο, Πίλαθεο Οκάδαο Α (Πίλαθαο 1 θαη Πίλαθαο 2), όπσο
αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. Πξση. Γ4α/Γ.Π.νηθ.39417/23-06-2021 (ΑΓΑ:
908465ΦΤΟ-7Ρ8) Τπνπξγηθή Απόθαζε «Καζνξηζκόο θξηηεξίσλ επηινγήο θαη
δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιόγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ
ηαηξώλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (Φ.Δ.Κ. 2804/Β’/30-06-2021, ζειίδεο 36851-36852).
Γ. ΠΡΟΘΔΜΙΑ & ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
Κάζε ππνςήθηνο δύλαηαη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθή αίηεζε γηα ην ζύλνιν ησλ
πξνθεξπγκέλσλ ζέζεσλ ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ αλά θνξέα θαη κε αλώηαην όξην πέληε (5) θνξείο
(λνζνθνκεία ή Κ.Τ.) κίαο (1) κόλν Γηεύζπλζεο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο (Γ.Τ.ΠΔ.),
δειώλνληαο ππνρξεσηηθά θαη ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ηνπο.
Ζ ππνςεθηόηεηα, ζπλνδεπόκελε από ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη
ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε esydoctors.moh.gov.gr κε ηε ρξήζε ησλ
θσδηθώλ εηζαγσγήο ζην TAXISNET.
Σα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη ηα εμήο: α) ηα αλαγθαία γηα ηελ εγθπξόηεηα
ζπκκεηνρήο

ηνπ

ππνςεθίνπ

ζηε

δηαδηθαζία

επηινγήο,

ηα

νπνία

θαινύληαη

«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΣΤΠΟΤ Α», ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο ζηελ ππ’
αξηζκ. 18 ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απόθαζε, β) ηα απνδεηθηηθά ηεο κνξηνδόηεζεο ησλ ππνςεθίσλ
ηα νπνία θαινύληαη «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΣΤΠΟΤ Β», πνπ αθνξνύλ ζηα νπζηαζηηθά
πξνζόληα, ηα νπνία κνξηνδνηνύληαη θαη ζπκπιεξώλνληαη ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 2, 3, 4, 5
θαη 6 ηνπ παξαξηήκαηνο ζηελ ίδηα Τπνπξγηθή Απόθαζε.
Ζ αίηεζε-δήισζε επέρεη θαη ζέζε ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.
1599/1986 (Α’ 75), σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ δεινύκελσλ ζ’ απηήλ ζηνηρείσλ ηνπ
ππνςεθίνπ.
Γεδνκέλνπ όηη ε επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ-δειώζεσλ γίλεηαη ειεθηξνληθά, νη
ππνςήθηνη ππνρξενύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηα αληίζηνηρα ηεηξαγσλίδηα θαη πεδία ηεο
ειεθηξνληθήο αίηεζεο-δήισζεο πνπ αλαθέξνληαη ζε αληίζηνηρα πξνζόληα ή θξηηήξηα ή
ηδηόηεηεο θαη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. Ζ ειεθηξνληθή
αίηεζε-δήισζε κεηά ηελ νξηζηηθή θαηαρώξηζή ηεο παξέρεηαη ζε εθηππώζηκε κνξθή, ε νπνία
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αλαγξάθεη θαη ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ 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 απνδεηθλύνληαη ηα
απαηηνύκελα ηππηθά θαη κνξηνδνηνύκελα πξνζόληα, ηα θξηηήξηα ή ηδηόηεηεο πνπ
επηθαινύληαη 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 ρσξεηηθόηεηαο
κέρξη 2 MB.

Σν πκβνύιην Κξίζεο θαη Δπηινγήο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνπο

ππνςήθηνπο ηαηξνύο νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθό ή έγγξαθν (ηύπνπ Β’), είηε γηαηί θξίλεη όηη
είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαδηθαζία είηε ιόγσ ελδερόκελνπ ηερληθνύ πξνβιήκαηνο ζε θάπνην
από ηα ππνβιεζέληα αξρεία (ηύπνπ Α’ & Β’).

Η πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
esydoctors.moh.gov.gr αξρίδεη ζηηο 12/08/2022, ώξα 12:00 (κεζεκέξη) θαη
ιήγεη ζηηο 02/09/2022, ώξα 24:00.
Ζ

παξνύζα

πξνθήξπμε

απνζηέιιεηαη

ζηελ

ειεθηξνληθή

δηεύζπλζε

dpnp_a@moh.gov.gr. ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξώλ Δ..Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, πξνθεηκέλνπ λα
αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπό ηνπ, αλαξηάηαη ζηνλ ηζηόηνπν ΓΗΑΤΓΔΗΑ (https://diavgeia.gov.gr),
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α’/2010) θαη ζηνλ ηζηόηνπν ηεο 2εο
Τ.ΠΔ. Πεηξαηώο & Αηγαίνπ θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Παλειιήλην Ηαηξηθό ύιινγν θαη ηνλ
Ηαηξηθό ύιινγν Δπαξρίαο Καιύκλνπ «θεύνο Εεξβόο», πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηνλ
νηθείν ηζηόηνπό ηνπο.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ
ΦΑΝΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ
Κνηλνπνίεζε:
1) Τπ. Τγείαο - Γ/λζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Ν.Π. - Σκήκα Ηαηξώλ Δ..Τ.
(Αξηζηνηέινπο 17, Σ.Κ.104 33 Αζήλα)
ΦΑΞ: 213-2161906, e-mail: dpnp_a@moh.gov.gr
2) 2ε Τ.ΠΔ. Πεηξαηώο & Αηγαίνπ - Γ/λζε Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ
(Θεβώλ 196-198, Σ.Κ.182 33 Πεηξαηάο)
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e-mail: daad@2dype.gr
3) Παλειιήληνο Ηαηξηθόο ύιινγνο
(Πινπηάξρνπ 3 & Τςειάληνπο, Σ.Κ.106 75 Αζήλα)
ΦΑΞ: 210-7258663, e-mail: pisinfo@pis.gr
4) Ηαηξηθόο ύιινγνο Δπαξρίαο Καιύκλνπ
(Άγηνο Θενιόγνο, Σ.Κ.852 00, Σ.Θ.5 Κάιπκλνο)
ΦΑΞ: 22430-29573, e-mail: info@isek.gr
Δζσηεξηθή Γηαλνκή:
1. Γξαθείν Γηνηθεηή
2. Γ/ληήο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο
3. Γ/ληέο Ηαηξηθώλ Σνκέσλ
4. Γ/ληέο αλαθεξνκέλσλ Σκεκάησλ - Μνλάδσλ
5. Γ.Γ.
6. Δ..
7. Σκ. Γξακκαηείαο
8. Σκ. Γ.Α.Γ.
9. Πξντζη/λε Οηθ. Σκ.
10. Γξ. Μηζζνδνζίαο
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