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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΩΓΔΚΑ (12) ΘΔΔΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΩΝ ΙΑΣΡΩΝ ΚΛΑΓΟΤ Δ..Τ.ΣΟ 

Γ.Ν.ΡΟΓΟΤ 

 

Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Οφδνπ, έρνληαο ππφςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο:  

α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Λ.2071/1992 (Α΄123) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Λ.4368/2016 (ΦΔΘ 21 Α’)  

β) Ρσλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηνπ Λ.4647/2019 (ΦΔΘ/Α/204) 

γ) ηνπ ηξίηνπ άξζξνπ Λ.4655/2020 (ΦΔΘ16/Α/2020) 

δ) ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Λ.1759/1988 (Α΄50) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 

ηνπ Λ. 4461/2017 (Α΄38)  

ε) ησλ άξζξσλ 165 & 168 ηνπ Λ.4600/2019 (Α΄43) 

  ζη) ηνπ Λ.4622/2019 (ΦΔΘ/133/Α/7.8.2019)«Δπηηειηθφ Θξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη 

δηαθάλεηα ηεο Θπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο» 

  δ) ηνπ άξζξνπ 25,ηνπ θεθ.Γ ηνπ Β΄Κέξνπο ηνπ Λ.4771/2021 (Α΄16). 

  ε) ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Λ.4821/2021 (ΦΔΘ 134/Α΄/2021) 

2. Ρελ ππ’ αξηζκ. Γ4α/Γ.Ξ.νηθ. 39417/23-6-2021 (ΦΔΘ/Β΄/2804) πνπξγηθή Απφθαζε «Θαζνξηζκφο 

θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα 

ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ.Π.. (ΑΓΑ : 908Π465ΦΝ-7Ξ8). 

3. Ρελ ππ’ αξηζκ.Γ4α/Γ.Ξ.νηθ.7328/05-02-2020 (ΦΔΘ/ Β΄/319) πνπξγηθή απφθαζε «Γηαδηθαζία 

πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ.Π.. » (ΑΓΑ:6Α1465ΦΝ-ΓΜ) φπσο ηζρχεη. 

4. Ρα αηηήκαηα ηεο ππεξεζίαο καο πξνο ηε 2ε ΓΞΔ Ξεηξαηψο θαη Αηγαίνπ θαη ην πνπξγείν γείαο 

γηα πξνθήξπμε θελψλ ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ.Π.. 

5. Ρελ ππ’ αξηζκ. 50/4-11-2021 Ξ..Π. κε ζέκα : α) Έγθξηζε πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ έηνπο 

2022, β) ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. 42/30-9-2020 Ξξάμεο ηνπ πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ «Έγθξηζε 

πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ έηνπο 2021». 
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6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3329/2005 (ΦΔΘ 81/Α’/2005). 

7. Ρνλ νξγαληζκφ ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Οφδνπ «Αλδξέαο Ξαπαλδξένπ» ΦΔΘ 

3474/Β’/31.12.2012, φπνπ ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο θελέο ηαηξηθέο ζέζεηο πνπ πξνθεξχζζνληαη.   

8. Ρελ αξηζκ. Γ4β/Γ.Ξ.38303/22.7.2020 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο (ΦΔΘ 659/η.ΝΓΓ/27-07-

2022) πνπ αθνξά ηνλ δηνξηζκφ ηνπ θ. Ρζαληή Πηαχξνπ ζε ζέζε Ξξνζσξηλνχ Γηνηθεηή ηνπ 

Γ.Λ.Οφδνπ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ  

Ρελ πιήξσζε δψδεθα (12) ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ Δ.Π.. επί ζεηεία γηα ην  

Λνζνθνκείν καο σο εμήο: 

 

Α/Α ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΒΑΘΚΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΔΠΔΩΛ 

1 ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖ Α΄ 2 

2 ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ή ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΑ ή 

ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΤΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ 

(Μ.Δ.Θ.) 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖ Β΄ 1 

3 ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΤΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖ Α΄ 1 

4 ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΗ και ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ με 

αποδεδειγμένη εμπειπία και γνώζη ζηην 

επείγοςζα ιαηπική ή εξειδίκεςζη ζηη Μ.Δ.Θ. ή 

ΓΔΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ με 

αποδεδειγμένη εμπειπία και γνώζη ζηην 

επείγοςζα διάζυζη ππονοζοκομειακή 

πεπίθαλτη διασείπιζη-διοίκηζη ζςνηονιζμό 

ηος έπγος ηηρ εθημεπίαρ (για ηο Σ.Δ.Π.) 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖ Β΄ 

2 

5 ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖ Β΄ 1 

6 ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ή ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ή 
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖ Β’ 
1 

7 ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΙΑ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖ Β’ 
1 

8 ΙΑΣΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ 
ΙΑΣΡΙΚΗ 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖ Β’ 
1 

9 ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΑ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖ Β’ 
1 

10 ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖ Β’ 
1 

 ΤΝΟΛΟ 
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Α. Για ηιρ παπαπάνυ θέζειρ γίνονηαι δεκηοί υρ ςποτήθιοι όζοι έσοςν: 

 α. Διιεληθή Ηζαγέλεηα πιελ φζσλ πξνέξρνληαη απφ Θξάηε Κέιε ηεο Δ.Δ. 

 β. Απφθαζε άδεηαο ή Βεβαίσζε άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. 

 γ. Γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο Δπηκειεηή Α΄ απαηηνχληαη δπν (2) έηε απφ  ηελ ιήςε ηνπ 

ηίηινπ εηδηθφηεηαο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη απφ 01.01.2022 δελ ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ζηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο 

γηα ηελ θάιπςε ζέζεσλ ηαηξψλ Δ.Π.., φπσο νξίδνληαλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ηξίηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 

4655/2020 θαη ζπγθεθξηκέλα νη εηδηθεπκέλνη ηαηξνί θιάδνπ ΔΠ δελ νθείινπλ λα παξαηηεζνχλ απφ 

ηε ζέζε ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ζε άιιε ζέζε εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ θιάδνπ 

ΔΠ. Δμαθνινπζνχλ φκσο λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ ηφζν νη πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 2519/1997 γηα ηε δηεθδίθεζε ζέζεο Δπηκειεηή Α’ 

θαη Δπηκειεηή Β’ φζν θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ. 3918/2011 γηα ηε 

δηεθδίθεζε ζέζεο Γηεπζπληή.   

Β. Οι ενδιαθεπόμενοι ςποβάλοςν ηλεκηπονικά ηα εξήρ δικαιολογηηικά:  

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

esydoctors.moh.gov.gr.  

2. Αξρείν (pdf ή jpg ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB) ηνπ πηπρίνπ. Πε πεξίπησζε πηπρίνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη ην πηπρίν κε ηε ζθξαγίδα ηεο Σάγεο, ε επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπ θαη ε απφθαζε ηζνηηκίαο ηνπ ΓΝΑΡΑΞ, φπνπ απαηηείηαη. Όια ηα 

πξναλαθεξφκελα ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε κνξθή αξρείνπ pdf ή jpg. 

3. Αξρείν (pdf ή jpg ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB) κε ηελ απφθαζε άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ 

επαγγέικαηνο.  

4. Αξρείν (pdf ή jpg ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB) ηεο απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο. 

Γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο ηαηξνχ ΔΠ 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. 

5. Αξρείν (pdf ή jpg ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB) κε πξφζθαηε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ηαηξηθνχ 

Ππιιφγνπ, 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 ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB) ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο ή ηνπ δειηίνπ 

αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα πνιίηε θξάηνπο κέινπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη θαη επίζεκε κεηάθξαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ. 
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7. Αξρείν (pdf ή jpg ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB) ηεο Βεβαίσζεο εθπιήξσζεο ππεξεζίαο 

ππαίζξνπ ή βεβαίσζε λφκηκεο απαιιαγήο, φπνπ είλαη απαξαίηεηεο θαη έρεη εθδνζεί απφ ην 

ηκήκα ηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Λνκηθψλ 

Ξξνζψπσλ ηνπ πνπξγείνπ γείαο. 

Δπηζεκαίλνπκε φηη νη ζέζεηο πνπ πξνθεξχζζνληαη ζε Γεληθά Λνζνθνκεία-Θέληξα γείαο, ζε 

Θέληξα γείαο θαη ζε Ξνιπδχλακα Ξεξηθεξεηαθά Ηαηξεία εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

εθπιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ.  

8. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή αξρείνπ (pdf ή jpg ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB) κε 

ππνγεγξακκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ, ζηελ νπνία λα 

αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

Γηα ζέζεηο Δπηκειεηψλ Α΄+Β΄: 

(α) δελ ππεξεηψ ζε νκνηφβαζκε κε ηελ ππφ δηεθδίθεζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ.Π.. ή 

ππεξεηψ ζε νκνηφβαζκε κε ηελ ππφ δηεθδίθεζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ.Π.. θαη 

έρσ ζπκπιεξψζεη δπν ρξφληα ζπλερνχο ππεξεζίαο ζηε ζέζε απηή   

(β) δελ έρσ παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ.Π.. 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.Π.. ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε, 

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

ππεξεζίαο.  

 

Δάλ πξφθεηηαη γηα ζέζεηο ηαηξψλ – νδνληηάηξσλ Δ.Π.. Δπηκειεηή Α’ ή Β’ γηα ηηο νπνίεο 

απαηηείηαη ηίηινο εμεηδίθεπζεο ζηελ ππεχζπλε δήισζε αλαθέξεηαη επηπιένλ: (δ) ππεξεηψ 

ζε ζέζε θιάδνπ ηαηξψλ – νδνληηάηξσλ Δ.Π.. θαη έρσ απνθηήζεη ηνλ ηίηιν εμεηδίθεπζεο 

θαηά ηελ έληαμή κνπ ζην Δ.Π..    

  

9. Αξρείν (pdf ή jpg ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB) Βηνγξαθηθνχ Πεκεηψκαηνο ηνπ ππνςήθηνπ 

γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ. 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 εθαξκνγήο, φπσο 

θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο 

ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ Δ.Π.. 

10. Νη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ 

πεξηιεπηηθά. Αξρεία (pdf ή jpg ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB) κε ην Δμψθπιιν θαη ζειίδα 

βηβιίνπ πεξηιήςεσλ ή δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ην 
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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. Νη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ αξρείν (pdf ή jpg 

ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB) κε πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο ηχπνπ Β2 απφ ην Θέληξν 

Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή απφ ην Γηδαζθαιείν 

Λέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Δζληθνχ θαη Θαπνδηζηξηαθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ή απφ ην 

ζρνιείν Λέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

Δλαιιαθηηθά αξρείν (pdf ή jpg ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB) κε βεβαίσζε γλψζεο ηεο 

ειιεληθήο, πνπ έρεη ρνξεγεζεί κεηά απφ εμεηάζεηο ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ 

Θεληξηθνχ Ππκβνπιίνπ γείαο (ΘΔ.Π..) ή ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα 

ή ηίηινο Διιεληθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ ή ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία πηπρίνπ ΓΝΑΡΑΞ (ΓΗΘΑΡΠΑ) 

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 αξρεία κνξθήο  pdf ή 

jpg ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB  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 

εηδηθφηεηάο 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.  

Πηα αξρεία (pdf ή jpg ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB) ησλ μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη 

πηζηνπνηεηηθψλ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ε ζθξαγίδα ηεο Σάγεο (APOSTILLE), πνπ έρεη 

ηεζεί ζην πξσηφηππν πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθφ.  

13. Πχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ππ’ αξηζκ. ΓΗΠΘΞΝ/Φ.15/νηθ.8342/1.4.2014 (ΑΓΑ: ΒΗΖ0Σ-

6Ε) θαη ΓΗΑΓΞ/Φ.Α.2.3/21119/1.9.2014 (ΑΓΑ: ΒΚ3ΙΣ-Λ9) εγθπθιίνπο ηνπ πνπξγείνπ 

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. Η αίηηζη –δήλυζη ππνςεθηφηεηαο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα esydoctors.moh.gov.gr, ζε πξνζεζκία πνπ 

αξρίδεη ζηηο 12/08/2022 ώπα 12:00 (μεζημέπι) και λήγει ζηιρ 02/09/2022 ώπα 24:00.  
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Γ. Θάζε ππνςήθηνο δχλαηαη λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθή αίηεζε γηα ην ζχλνιν ησλ 

πξνθεξπγκέλσλ ζέζεσλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ αλά θνξέα θαη με ανώηαηο όπιο πένηε (5) θοπείρ 

(νοζοκομεία ή κένηπα ςγείαρ) μίαρ (1) μόνο Γ.Τ.ΠΔ., δειψλνληαο ππνρξεσηηθά θαη ηε ζεηξά 

πξνηίκεζήο ηνπο.  

 

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. 

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. 

 Ρα 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 ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB. 

Ρν Ππκβνχιην Θξίζεο 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').  

Δ. Ζ παξνχζα απφθαζε πξνθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΓΗΑΓΔΗΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112 Α’) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Οφδνπ (www.rhodes-

hospital.gr).  

http://www.rhodes-hospital.gr/
http://www.rhodes-hospital.gr/
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Δπίζεο, απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζην πνπξγείν γείαο (ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε 

dpnp_a@moh.gov.gr), ζηε Γηνίθεζε 2εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Ξεηξαηψο & Αηγαίνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο θαζψο θαη ζηνλ Ξαλειιήλην Ηαηξηθφ Πχιινγν θαη ζηνλ Ηαηξηθφ 

Πχιινγν Οφδνπ. 

 

Κοινοποίηζη 

1. Γηνίθεζε 2εο .ΞΔ.Ξεηξαηψο & Αηγαίνπ 

2. πνπξγείν γείαο:Γ/λζε Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ 

Λ.Ξ.-Ρκήκα Ηαηξψλ ΔΠ 

3. Ξ.Η.Π. (κέζσ email) 

4. Η.Π.Ο.(κέζσ email) 

 

 

 Ν  ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ  

 

  

      ΠΡΑΟΝΠ ΡΠΑΛΡΖΠ 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή 

Γξακκαηεία 

Ρκ. ΓΑΓ 

Κηζζνδνζία 

Ρκ. Νηθνλνκηθνχ 

.Γ.Ν.. 

Γ.Η..-Δ.Π. 

Γξ. Γηνηθεηή  
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