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πιστοποιητικά  Θα    πρέπει  απαραιτήτως  να  έχουν  μεταφραστεί  επίσημα  στην  ελληνική
γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής. Στα απλά φωτοαντίγραφα των
ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών Θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης
(ΑΡΟSΤΙLLΕ) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό.   Σε κάθε περίπτωση  και
σύμφωνα  με τα οριζόμενα  στις  αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/14-2014  (ΑΔΑ:  ΒΙΗΟΧ-6γΖ)
και   Δ1ΑΔΠ/Φ   Α.2.3/21119/1-9-2014    (ΑΔΑ:    ΒΜ3ΛΧ-γΝ9)    εγκυκλίους   του    γπουργείου
Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης,  γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή

φωτοαντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων  και πιστοποιητικών,  υπό την προύπόθεση  ότι τα
έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Γ.   Η   απόφαση   προκήρυξης     αναρτάται  στο   Δ1ΑγΓΕΙΑ,   σύμφωνα   με  τις  διατάξεις  του
Ν.3861/2010  (Α'112)  και  κοινοποιείται στον  Πανελλήνιο  Ιατρικό  Σύλλογο  και  στους  κατά
τόπους Ιατρικούς Συλλόγους.  Με ευθύνη της οικείας Δ.γ.ΠΕ. αναρτώνται στον ιστότοπό της,
εκτός  από τις προκηρύξει'ς των  μονάδων της  και οι προκηρύξεις των  Νοσοκομείων που
υπάγονται στην αρμοδιότητά της.

Δ.   Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1)  έως και πένrτε (5)
Θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου  Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ,γ.ΠΕ., με
τις προκηρυχθείσες Θέσεις \της 1ης και 2ης Δ.γ.ΠΕ., καθώς και της 3ης και 4ης Δ.Υ.ΠΕ. να
Θεωρούνται, αντιστοίχως, ως Θέσεις μίας Δ.Υ.ΠΕ.  Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνεL
υποχρεωτιιtά τη σειρά προτίμησής του για κάθε Θέση.

Ε. Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων:
Η   Αίτηση  -  δήλωση   υποψηφιότητας   υποβάλλεται   ηλεκτρο\rικά   στην   ηλε«ρονική
διεύθυνση esydοctοrs.mοh.gον.gr, με την χρήόή των κωδικών εLσαγωγής απο ΤΑΧΙSΝΕΤ.
Στην  ανωτέρω  ηλεκτρονική  διεύθυνση  οι  ενδιαφερόμενοι  Θα  μπορούν  να  αναζητούν
οδηγίες για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. Η ποοΘεσμία υποβολήc αιτήσεων
αοχίζει στιc 3/9/2Ο18 ώοα 12 μ.ιι.  και λήνει στιc 21/9/2018 ώρα 23:59μ.Lι..

Τα  πεδία  του  ηλεκτρονικού  εντύπου  βιογραφικού  σημειώματος  αφορούν  στα  στοιχεία
ταυτότητας του  υποψηφίου,  στα τυπικά προσόντα που  τεκμηριώνουν σύμφωνα  με την
προκήρυξη  το  παραδεκτό  της  υποψηφιότητάς  του  και  cπα  ουσιαστικά  προσόντα  που
συμπληρώνονται σύμφωνα με του  πίνακες 1,2,3,4,  και 5 του  παραρτήματος.  Η  υποβολή
περισσοτέρων  της   μίας  αίτησης  -  δήλωσης  για  την   ίδια  Θέση   έχει  ως  συνέπεια  τον
αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.  Η αίτηση -δήλωση
επέχει και Θέση  υπεύθυνης δήλωσης του  άρθρου  8 του  Ν.1599/1986  (Α'/75) ως προς την
ακρίβεια των δηλουμένων σ' αυτήν στοιχείων του υποψηφίου.
Μέσα στην παραπάνω προΘεσμία υποβολής αιτήσεων, κατατίθε\rται σε έντυπη μορφή τα
δικαιολογητικά  και  εκτυπωμέ\/ο   και  υπογεγραμμέ\rο   αντίγραφο  της  υποβληθείσας
ηλειπρονικά αίτησης από τον υποψήφLο,  αυτοπροσώπως ή  με εξουσιοδοτημέ\rο από
αυόν πρόσωπο ή αποστέλλονται από αυτόν ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή,
είτε  με εταιρεία ταχυμεταφοράς,  στη  Διεύθυνση Ανθρώπινου  Δυναμικού της  1ης γ.ΠΕ.
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