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ΑΠΟΦΑΗ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΔΔΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΩΝ ΙΑΣΡΩΝ ΚΑΙ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΩΝ ΣΟΤ
ΚΛΑΓΟΤ ΔΤ
Ο Γηνηθεηήο ηεο 5εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο
Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (ΦΔΚ
143/η.Α/07.10.1983)..
2. Σελ αξηζκ. πξση. Γ4β/Γ.Π.νηθ.65128/16-9-2019 (ΦΔΚ 751/η.Τ.Ο.Γ.Γ./18-09-2019)
Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο γηα δηνξηζκφ ηνπ θ. Φψηηνπ εξέηε σο Γηνηθεηή
ηεο 5εο Τ.ΠΔ. Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδνο.
3. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.7328/05.02.2020(ΦΔΚ 319,η.Β΄) Απφθαζε ηνπ
Τθππνπξγνχ Τγείαο κε ηίηιν «Γηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξψλ θαη
νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (ΑΓΑ:6Α1Τ465ΦΤΟ-ΤΓΞ) φπσο ηζρχεη.
4. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.39417/23.06.2021 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή
Τπνπξγνχ Τγείαο κε ηίηιν «Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο
ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ
θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (ΑΓΑ: 908465ΦΤΟ-7Ρ8) (ΦΔΚ 2804/30-06-2021)φπσο
ηζρχεη.
5. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.49607/07.09.2021(νξζή επαλάιεςε)έγθξηζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ
Δ..Τ.(ΑΓΑ:ΩΦΒΗ465ΦΤΟ-ΣΔΟ)
Απνθαζίδνπκε
ηελ πξνθήξπμε ησλ παξαθάησ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ Ηαηξψλ ΔΤ σο εμήο:

ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΙΑ
ΚΤ ΗΣΗΑΗΑ
ΚΤ ΗΣΗΑΗΑ

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

ΒΑΘΜΟ

ΝΔΦΡΟΛΟΓΗΑ
ΝΔΦΡΟΛΟΓΗΑ

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄

ΑΡΙΘΜΟ
ΘΔΔΩΝ
1
1
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ΚΤ ΓΤΣ.
ΦΡΑΓΚΗΣΑ

ΓΔΝΗΚΖ/ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ
ΗΑΣΡΗΚΖ Ή ΔΩΣΔΡΗΚΖ
ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ
ΓΔΝΗΚΖ/ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ
ΗΑΣΡΗΚΖ Ή ΔΩΣΔΡΗΚΖ
ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Α΄

1

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

1

ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

1

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄

1

ΚΤ ΚΑΜΔΝΩΝ
ΒΟΤΡΛΩΝ

ΓΔΝΗΚΖ/ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ
ΗΑΣΡΗΚΖ Ή ΔΩΣΔΡΗΚΖ
ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄

1

ΚΤ ΚΑΜΔΝΩΝ
ΒΟΤΡΛΩΝ

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄

1

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

1

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Β΄

1

Π.Π.Η. ΚΤΡΟΤ
Π.Π.Η. ΚΤΡΟΤ
ΚΤ ΑΣΑΛΑΝΣΖ

ΚΤ ΚΟΠΔΛΟΤ
ΚΤ ΚΗΑΘΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ/ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ
ΗΑΣΡΗΚΖ Ή ΔΩΣΔΡΗΚΖ
ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΓΔΝΗΚΖ
ΗΑΣΡΗΚΖ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ
ΓΔΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ Ή
ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ

Οη ζέζεηο πνπ πξνθεξύζζνληαη γηα ηα Π.Π.Ι. θύξνπ, ΚΤ Ιζηηαίαο, ΚΤ Γπη.
Φξαγθίζηαο, ΚΤ θνπέινπ θαη ΚΤ θηάζνπ ππάγνληαη ζηηο άγνλεο θαη
πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο Α’ (Π.Γ.131/87),
Γηα ηνλ δηνξηζκό ζηηο παξαπάλσ ζέζεηο δελ απαηηείηαη γηα ηνπο ηαηξνύο θιάδνπ
ΔΤ πξνϋπεξεζία ζηελ εηδηθόηεηα (παξ 2, άξζξν 13 ηνπ Ν. 1965/91(ΦΔΚ 146/1991
η.Α΄) , δηόηη ππάγνληαη ζηηο άγνλεο θαη πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο Α’ θαηεγνξίαο
(Π.Γ.131/87).
Δπηζεκαίλνπκε όηη:
1. Οη ζέζεηο πνπ πξνθεξύζζνληαη ζε Γεληθά Ννζνθνκεία-Κέληξα Τγείαο, ζε Κέληξα
Τγείαο θαη ζε Πνιπδύλακα Πεξηθεξεηαθά Ιαηξεία εμαηξνύληαη από ηελ ππνρξέσζε
εθπιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ
2. ύκθσλα κε ην αξ.4 ηνπ Ν.3754/2004, νη ηαηξνί πνπ θαηέρνπλ ην βαζκό ηνπ
Γηεπζπληή δελ δύλαληαη λα δηεθδηθήζνπλ άιιε ζέζε, αλ δελ παξέιζεη εμαεηία από
ηε ιήςε ηνπ βαζκνύ.
Α. Γηα ηηο παξαπάλσ πξνθεξπζζόκελεο ζέζεηο γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη όζνη
έρνπλ:
1. Διιεληθή Ηζαγέλεηα (πιελ φζσλ πξνέξρνληαη απφ Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ.)
2. Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.
3. Σίηιν αληίζηνηρεο κε ηε ζέζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο.
4..Διάρηζηνο ρξφλνο άζθεζεο ηεο απαηηνχκελεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο:
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.
Β. Απαηηνύκελα Γηθαηνινγεηηθά:
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
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ζηελ αίηεζή ηνπο ζε αξρεία κνξθήο Pdf ή JPEG (θσηνγξαθία) ή jpg ή x-png ή png
ρσξεηηθόηεηαο κέρξη 2 MB.
Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεζε-δήισζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
esydoctors.moh.gov.gr.
2. Πηπρίν. 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.
3. Απφθαζε άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. Γηα ηελ θαηάιεςε
ζέζεο νδνληηάηξνπ ΔΤ 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. Απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο. Γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο Ηαηξνχ ΔΤ
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. 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 θαη γηα ηνπο νδνληηάηξνπο αληίζηνηρε βεβαίσζε ηνπ
Οδνληηαηξηθνχ πιιφγνπ.
6. Πηζηνπνηεηηθφ 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 .Βεβαίσζε 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 όηη νη ζέζεηο πνπ πξνθεξύζζνληαη ζε Γεληθά Ννζνθνκεία-Κέληξα
Τγείαο, ζε Κέληξα Τγείαο θαη ζε Πνιπδύλακα Πεξηθεξεηαθά Ιαηξεία εμαηξνύληαη από
ηελ ππνρξέσζε εθπιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ.
8. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή ππνγεγξακκέλεο ππεχζπλεο δήισζεο 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 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
Γηα ζέζεηο Δπηκειεηψλ Α΄ θαη Β΄ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ηίηινο εμεηδίθεπζεο
(α) δελ ππεξεηψ ζην ΔΤ ή ππεξεηψ ζε ζέζε θιάδνπ ηαηξψλ-νδνληηάηξσλ ΔΤ
Δπηκειεηή Α΄ θαη Β΄ θαη έρσ απνθηήζεη ηνλ ηίηιν εμεηδίθεπζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζέζε
κεηά ηελ έληαμή κνπ ζην ΔΤ
(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
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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 ΔΤ Δπηκειεηή Α΄ ή Β΄ γηα ηηο νπνίεο
απαηηείηαη ηίηινο εμεηδίθεπζεο ζηελ ππεχζπλε δήισζε αλαθέξεηαη επηπιένλ:
(δ) ππεξεηψ ζε ζέζε θιάδνπ ηαηξψλ –νδνληηάηξσλ ΔΤ θαη έρσ απνθηήζεη ηνλ ηίηιν
εμεηδίθεπζεο κεηά ηελ έληαμή κνπ ζην ΔΤ
9. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 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. Σν εμψθπιιν θαη ε 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
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,
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 κνξηνδφηεζε ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη 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.
Γ. Δπηζεκάλζεηο:
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 μελφγισζζα πηπρία θαη πηζηνπνηεηηθά 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: ΒΗΖ0Υ6ΤΕ) θαη ΓΗΑΓΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΓΑ: ΒΜ3ΛΥ-ΤΝ9) εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ
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.
Γ. Πξνζεζκία- Γηαδηθαζία Τπνβνιήο Τπνςεθηνηήησλ :
Η
πξνζεζκία
ππνβνιήο
αηηήζεσλ
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε
esydoctors.moh.gov.gr αξρίδεη ζηηο 23/09/2021 ώξα 12.00 (κεζεκέξη) θαη ιήγεη ζηηο
07/10/2021 ώξα 12.00(κεζεκέξη).
1. Κάζε ππνςήθηνο δχλαηαη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθή αίηεζε γηα ην ζχλνιν ησλ
πξνθεξπγκέλσλ ζέζεσλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ αλά θνξέα θαη κε αλψηαην φξην πέληε
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2.

3.

4.

5.

6.

(5) θνξείο (λνζνθνκεία ή Κ.Τ.) κίαο (1) κόλν Γ.Τ.ΠΔ., δειψλνληαο
ππνρξεσηηθά θαη ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ηνπο.
Ζ αίηεζε-δήισζε ππνςεθηφηεηαο ππνβάιιεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
esydoctors.moh.gov.gr κε ηε ρξήζε ησλ θσδηθψλ εηζαγσγήο ζην TAXISNET. ηελ
αλσηέξσ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε νη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ
νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο.
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:
 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.
 Οη 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 δε ζπκπιεξσζνχλ -επηιεγνχλ ηα ππνρξεσηηθά ηεηξαγσλίδηα –πεδία,
ηφηε ε αίηεζε δελ θαηαρσξείηαη θαη είλαη αδχλαην λα ππνβιεζεί.
Η ππνβνιή πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο αηηήζεσλ-δειώζεσλ δελ είλαη εθηθηή,
φκσο ν ππνςήθηνο δχλαηαη, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ, λα
αθπξψζεη ηελ ππνβιεζείζα θαη λα ππνβάιεη εθ λένπ αίηεζε-δήισζε.
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’).

Αλάξηεζε:
Ζ Απφθαζε-Πξνθήξπμε αλαξηάηαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο Τ.Πε.
Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδνο, απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο (dpnp_a@moh.gov.gr) θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Παλειιήλην Ηαηξηθφ
χιινγν θαη ζηνπο θαηά ηφπνπο Ηαηξηθνχο πιιφγνπο.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ηεο 5εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο
Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο

ΦΩΣΗ ΔΡΔΣΗ
Κνηλνπνίεζε:
1. Γξαθείν Γηνηθεηή
2. Γξαθεία Τπνδηνηθεηψλ
3. Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο
Πινπηάξρνπ 3 & Τςειάληνπ
ΣΚ 106 75 - Αζήλα
Σειέθσλν: 2107258660
E-mail: pisinfo@pis.gr
4. Ηαηξηθφο χιινγνο Μαγλεζίαο
π. ππξίδε 35-39
ΣΚ 38221 - Βφινο
Σειέθσλν: 24210 25297
Δ-mail:info@ismagnesia.gr
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5. Ηαηξηθφο χιινγνο Φζηψηηδαο
Όζσλνο 1-Πιαηεία Λανχ
ΣΚ 35 100 - Λακία
Σειέθσλν: 22310 22001
Δ-mail: nfo@isf.gr
6. Ηαηξηθφο χιινγνο Δπξπηαλίαο
Νηθνιάνπ Σζηακπνχια 2
ΣΚ 36 100 – Kαξπελήζη
Σειέθσλν: 22370 24600
Δ-mail: isevrytania@gmail.com
7. Ηαηξηθφο χιινγνο Δχβνηαο
Μηανχιε 2
ΣΚ 34 100 - Υαιθίδα
Σειέθσλν: 22210 23125
Δ-mail: isylevia@otenet.gr
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