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ΑΠΟΦΑΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

 

ΘΕΜΑ: « Προκιρυξθ κζςεων ειδικευμζνων ιατρών κλάδου ΕΤ, επί κθτεία για το Γενικό 

Νοςοκομείο άμου «Άγιοσ Παντελειμων»». 

                                                                              

Θ Διοικιτρια  του Γενικοφ Νοςοκομείου Σάμου “Άγιοσ Ραντελειμων” 

ϋΕχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ: 

α) τθσ παρ. 1 του άρκρου 69 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ/Αϋ/123), όπωσ αντικαταςτάκθκε με     

τθν παρ. 1 του άρκρου 35 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ/ Αϋ/21) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του 

κυβερνθτικοφ ζργου και άλλεσ διατάξεισ» 

β) των άρκρων 3 και 4 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ/ Αϋ/204 ) 

γ) του τρίτου άρκρου του Ν. 4655/2020 (ΦΕΚ Αϋ/16) 

δ) του άρκρου 43 του Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ /Αϋ/50), όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 29 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ /Αϋ/38) 

            ε) των άρκρων 165 και 168 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ / Αϋ /43 ) 

ςτ) του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία 

και διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ» 

η) του άρκρου 25, του κεφ. Δ του Βϋ του Ν.4771/2021 (Αϋ 16) 
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 θ) του άρκρου 95 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134/Α’/2021). 

 Θ)Το με αρικμό πρωτ. Γ4α/Γ.Ρ. οικ. 33454/07.06.2022 ζγγραφο του Υπουργείου Υγείασ με 

κζμα «οδθγίεσ ςχετικά με τθν προκιρυξθ κζςεων ιατρϊν κλάδου ΕΣΥ. 

2. Τθ με  αρικμό Γ4α/Γ.Ρ.οικ. 39417/23-06-2021 (ΦΕΚ/Β’/2804) Υπουργικι Απόφαςθ 

«Κακοριςμόσ, κριτθρίων επιλογισ και διαδικαςία υποβολισ υποψθφιοτιτων, 

αξιολόγθςθσ και επιλογισ για κζςεισ κλάδου ιατρϊν και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ» (ΑΔΑ 

908Σ465ΦΥΟ-7Ρ8). 

3. Τθ με αρικμό Γ4α/Γ.Ρ.οικ.7328/05-02-2020 (ΦΕΚ/Βϋ/319) Υπουργικι Απόφαςθ 

«Διαδικαςία προκιρυξθσ κζςεων ιατρϊν και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ 6Α1Υ465ΦΥΟ-

ΥΓΞ), όπωσ ιςχφει . 

4. Τα αιτιματα των Διοικιςεων των Υ.ΡΕ για προκιρυξθ κενϊν κζςεων ειδικευμζνων 

ιατρϊν κλάδου ΕΣΥ. 

5. Τθν υπ’ αρικμ. 50/4-11-2021 Ρ.Υ.Σ. με κζμα: α) Ζγκριςθ προγραμματιςμοφ 

προςλιψεων ζτουσ 2022, β) Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρ. 42/30-9-2020 Ρράξθσ του 

Υπουργικοφ Συμβουλίου «Ζγκριςθ προγραμματιςμοφ προςλιψεων ζτουσ 2021»  

6. Τα ζγγραφα των Διοικιςεων των Υ.ΡΕ. με τα οποία ηθτείται θ ζγκριςθ προκιρυξθσ 

κζςεων που είχαν προκθρυχκεί και απζβθςαν άγονεσ. 

7. Τον Οργανιςμό του Νοςοκομείου (ΦΕΚ 3281/τΒϋ/10-12-2012, 1289/τΒϋ/28-05-2013,   

3486/τΒϋ/31-12-2012, 5261/τΒϋ/23-11-2018 και 655/ τΒϋ/28-02-2020, 1135/τ. Β/ 23-03-

2021 και 5199/τ.Βϋ/10.11.2021). 

8. Το με αρικμό  Δ33/04.05.2022 ζγγραφο του Διοικθτι τθσ 2θσ ΔΥΡΕ με κζμα «ανάλθψθ 

υπθρεςίασ Διοικθτι». 

9. Τθν με  αρικμό Γ4β/Γ.Ρ.οικ.22477 /15.04.2022  απόφαςθ  Υπουργοφ Υγείασ διοριςμοφ 

τθσ κ. Αγγζλθ Αφροδίτθσ του Αποςτόλου,  ωσ Ρροςωρινισ Κοινισ Διοικιτριασ  των 

διαςυνδεόμενων Νοςοκομείων Γ.Ν. Σάμου «Άγιοσ Ραντελειμων» και Γ.Ν.−Κ.Υ. Ικαρίασ 

(ΦΕΚ 336/τ. ΥΟΔΔ/26.04.2022). 

10. Τισ διατάξεισ του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ/ Α’/81).   

11. Τθν απόφαςθ τθσ  18θσ/04-07-2021 (κζμα 1ο) Συνεδρίαςθσ Δ.Σ.  του Νοςοκομείου μασ 

με κζμα  «υποβολι αιτιματοσ ζγκριςθσ προκιρυξθσ κζςεων κλάδου ιατρϊν  ΕΣΥ», με 

ΑΔΑ: 6ΡΑ246907Ξ- 5ΓΓ . 

12. Τθ με αρικμό πρωτ. Γ4α/Γ.Ρ. 45011/04.08.2022 απόφαςθ του  Υπουργοφ Υγείασ με 

κζμα «Ζγκριςθ για προκιρυξθ κζςεων ειδικευμζνων ιατρϊν  και οδοντιάτρων του 
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κλάδου Ε.Σ.Υ.» με  6ΥΩΔ465ΦΥΟ-ΑΧΝ. 

13. Το γεγονόσ ότι οι κζςεισ που προκθρφςςονται είναι κενζσ και δεν ζχουν δεςμευτεί με 

οποιοδιποτε τρόπο. 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Τθν προκιρυξθ για πλιρωςθ των παρακάτω κζςεων επί κθτεία ειδικευμζνων ιατρϊν του 

κλάδου ΕΣΥ, για το Γ.Ν. Σάμου «Άγιοσ Ραντελειμων» ωσ εξισ: 

 ΦΟΡΕΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΒΑΘΜΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΕΕΩΝ 

 

1 

 

Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ 

ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΩΝ» 

 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 

 

1 

 

2 

 

Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ 

ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΩΝ» 

  

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 

 

1 

 

3 

 

Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ 

ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΩΝ» 

  

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ ΚΑΙ 

ΤΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Αϋ 

 

1 

 

4 

 

Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ 

ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΩΝ» 

  

ΓΑΣΤΕΝΤΕΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Αϋ 

 

1 

 

Α.   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ 

Για τισ παραπάνω κζςεισ γίνονται δεκτοί ωσ υποψιφιοι όςοι ζχουν: 

1. Ελλθνικι Ικαγζνεια (πλθν όςων προζρχονται από Κράτθ Μζλθ τθσ Ε.Ε.) 

2. Ρτυχίο Ιατρικισ  

3. Απόφαςθ άδειασ ι Βεβαίωςθ άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ. 

4.  Τίτλο άςκθςθσ αντίςτοιχθσ ιατρικισ ειδικότθτασ, ειδικότερα: 

     α) για το βακμό του Επιμελθτι Βϋ θ κατοχι του τίτλου ειδικότθτασ,  

     β) για το βακμό Επιμελθτι Α’  θ άςκθςθ ειδικότθτασ για δφο (2) τουλάχιςτον χρόνια και  

     γ) για το βακμό του Διευκυντι, θ άςκθςθ ειδικότθτασ για τζςςερα (4) τουλάχιςτον χρόνια  

Δεν απαιτείται όριο θλικίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 4ου άρκρου του Ν.4528/2018  

(50 Α) που αντικατζςτθςε το άρκρο 26 «προςόντα ιατρϊν» του Ν. 1397/1983 (Αϋ143). 
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5.  Από 01.01.2022 δεν ιςχφουν οι περιοριςμοί ςτθν υποβολι υποψθφιότθτασ για τθν κάλυψθ 

κζςεων ιατρϊν ΕΣΥ, όπωσ ορίηονταν ςτισ διατάξεισ του τρίτου άρκρου του Ν. 4655/2020  και 

ςυγκεκριμζνα  οι ειδικευμζνοι ιατροί  κλάδου Ε.Σ.Υ δεν οφείλουν να παραιτθκοφν από τθ 

κζςθσ τουσ προκειμζνου να κζςουν υποψθφιότθτα ςε άλλθ κζςθ  ειδικευμζνου ιατροφ 

κλάδου ΕΣΥ.  

Επιςθμαίνεται ότι οι ιατροί με βακμό Διευκυντι δεν μποροφν να διεκδικιςουν άλλθ κζςθ 

Διευκυντι αν δεν ζχει παρζλκει εξαετία από τθ λιψθ του βακμοφ (άρκρο 4 του Ν. 

3754/2009). 

 

 

Β.  ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν υποβολι υποψθφιότθτασ για τθν πλιρωςθ κζςεων 

ιατρϊν κλάδου Ε.Σ.Υ.  κα υποβάλλονται αποκλειςτικά θλεκτρονικά και είναι τα εξισ: 

1. Αίτθςθ-διλωςθ θ οποία υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

esydoctors.moh.gov.gr. 

2. Αρχείο  μορφισ pdf ι JPEG (φωτογραφία) ι JPG ι x-png ι png χωρθτικότθτασ μζχρι 2 MB  

του Ρτυχίου. Σε περίπτωςθ πτυχίου πανεπιςτθμίου τθσ αλλοδαπισ απαιτείται το πτυχίο 

με τθ ςφραγίδα τθσ Χάγθσ, θ επίςθμθ μετάφραςι του και θ απόφαςθ ιςοτιμίασ του  

ΔΟΑΤΑΡ, όπου απαιτείται. Πλα τα προαναφερόμενα κα πρζπει να υποβλθκοφν ςε μορφι 

αρχείων/ων μορφισ  pdf ι JPEG  (φωτογραφία) ι JPG ι x-png ι png χωρθτικότθτασ μζχρι 

2 MB. 

3. Αρχείο  μορφισ pdf ι JPEG  (φωτογραφία) ι JPG ι x-png ι png χωρθτικότθτασ μζχρι 2 MB  

με τθν απόφαςθ άδειασ ι βεβαίωςθσ άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ. 

4. Αρχείο  μορφισ pdf ι JPEG (φωτογραφία) ι JPG ι x-png ι png χωρθτικότθτασ μζχρι 2 MB  

τθσ απόφαςθσ χοριγθςθσ τίτλου ειδικότθτασ. Για τθν κατάλθψθ κζςθσ Ιατροφ ΕΣΥ 

απαιτείται : α) για το βακμό Επιμελθτι Β’,  θ κατοχι του τίτλου ειδικότθτασ,  β)  για το 

ΑΔΑ: ΨΠΕ146907Ξ-7Ν5



5 

 

βακμό Επιμελθτι Α’ θ άςκθςθ ειδικότθτασ για δφο (2) τουλάχιςτον χρόνια και  γ) για το 

βακμό Διευκυντι, θ άςκθςθ ειδικότθτασ για τζςςερα (4) τουλάχιςτον χρόνια. 

5. Αρχείο μορφισ  pdf ι JPEG (φωτογραφία) ι JPG ι x-png ι png χωρθτικότθτασ μζχρι 2 MB    

με πρόςφατθ βεβαίωςθ του οικείου Ιατρικοφ Συλλόγου ςτθν οποία να βεβαιϊνεται ο 

ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςθσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ, θ αςκοφμενθ ειδικότθτα και ο 

ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςθσ τθσ. 

6. Αρχείο  μορφισ pdf ι JPEG (φωτογραφία) ι JPG ι x-png ι png χωρθτικότθτασ μζχρι 2 MB  

του Ριςτοποιθτικοφ γζννθςθσ ι του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου. 

Πταν πρόκειται για πολίτθ κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται και 

επίςθμθ μετάφραςθ των δικαιολογθτικϊν αυτϊν. 

7. Αρχείο  μορφισ pdf ι JPEG  (φωτογραφία) ι JPG ι x-png ι png χωρθτικότθτασ μζχρι 2 MB  

τθσ βεβαίωςθσ του Υπουργείου Υγείασ από τθν οποία να προκφπτει ότι ο ιατρόσ ζχει 

εκπλθρϊςει τθν υποχρεωτικι υπθρεςία υπαίκρου ι απαλλαγι τθσ υποχρζωςθσ. Σε ότι 

αφορά ςτθ βεβαίωςθ του Υπουργείου Υγείασ από τθν οποία να προκφπτει ότι ο ιατρόσ 

ζχει εκπλθρϊςει τθν υποχρεωτικι υπθρεςία υπαίκρου ι απαλλαγι τθσ υποχρζωςθσ, 

παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ γιατροφσ, οι οποίοι ζχουν εκπλθρϊςει τθν υπθρεςία 

υπαίκρου, αλλά δεν ζχουν το προαναφερόμενο δικαιολογθτικό, να κατακζςουν 

θλεκτρονικά τθ βεβαίωςθ-πιςτοποιθτικό από τον φορζα που ζχει εκδοκεί. Κατόπιν 

υποχρεοφνται να κατακζςουν τθ βεβαίωςθ εκπλιρωςθσ υπθρεςίασ υπαίκρου, από το 

τμιμα ιατρϊν υπαίκρου τθσ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Νομικϊν Ρροςϊπων 

του Υπουργείου Υγείασ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία ανάρτθςθσ του αυτοματοποιθμζνου καταλόγου, ςτθν Υγειονομικι 

περιφζρεια που ζχουν επιλζξει ι ςτο Ε.Κ.Α.Β. 
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8. Είναι υποχρεωτικι θ υποβολι αρχείου pdf ι JPEG (φωτογραφία) ι JPG ι x-png ι png 

χωρθτικότθτασ μζχρι 2 MB  με υπογεγραμμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου για 

διοριςμό ιατροφ, ςτθν οποία να αναφζρονται τα εξισ: 

Για  κζςεισ Επιμελθτϊν Αϋ και  Β' : 

(α) δεν υπθρετϊ ςε ομοιόβακμθ με τθν υπό διεκδίκθςθ  κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε.Σ.Υ.  ι 

υπθρετϊ ςε ομοιόβακμθ με τθν υπό διεκδίκθςθ  κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε.Σ.Υ.  και ζχω 

ςυμπλθρϊςει δφο χρόνια ςυνεχοφσ υπθρεςίασ ςε αυτι  

 (β) δεν ζχω παραιτθκεί από  τθ κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε.Σ.Υ. πριν από τθ ςυμπλιρωςθ 

δυο (2) χρόνων  από το διοριςμό μου ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί 

πζντε (5) χρόνια από τθν θμερομθνία παραίτθςισ μου. 

(γ) δεν ζχω αρνθκεί διοριςμό ςε κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε.Σ.Υ. ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ, 

ότι ζχουν  ςυμπλθρωκεί πζντε (5) χρόνια από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ ανάλθψθσ 

υπθρεςίασ. 

Για κζςεισ Διευκυντϊν: 

(α) υπθρετϊ ςε κζςθ ειδικευμζνου ιατροφ κλάδου Ε.Σ.Υ. με βακμό Διευκυντι και ζχει 

παρζλκει εξαετία από τθ λιψθ του βακμοφ. 

(β) δεν ζχω παραιτθκεί από κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε.Σ.Υ. πριν από τθ ςυμπλιρωςθ δφο 

(2) χρόνων από το διοριςμό μου ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί πζντε 

(5) χρόνια από τθν θμερομθνία παραίτθςισ μου. 

(γ) δεν ζχω αρνθκεί διοριςμό ςε κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε.Σ.Υ. ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ, 

ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί πζντε (5) χρόνια από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ ανάλθψθσ 

υπθρεςίασ. 

9.   Αρχείο μορφισ pdf ι JPEG (φωτογραφία) ι JPG ι x-png ι png χωρθτικότθτασ μζχρι 2 MB 

βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ του υποψιφιου για διοριςμό ιατροφ. Επιςθμαίνεται ότι δεν 

αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογθτικό άλλα υποβάλλεται για διευκόλυνςθ του 
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ςυμβουλίου. Για τθν απόδειξθ των ουςιαςτικϊν προςόντων που αναφζρονται ςτο 

βιογραφικό ςθμείωμα, απαιτείται θ υποβολι αρχείων των επίςθμων πιςτοποιθτικϊν ι 

βεβαιϊςεων ςτα αντίςτοιχα πεδία τθσ εφαρμογισ, όπωσ κακορίηονται ςτθ ςχετικι 

απόφαςθ του κακοριςμοφ των κριτθρίων επιλογισ και διαδικαςίασ υποβολισ 

υποψθφιοτιτων, αξιολόγθςθσ και επιλογισ για κζςεισ κλάδου ιατρϊν και οδοντιάτρων 

Ε.Σ.Υ. 

10. Οι επιςτθμονικζσ εργαςίεσ αναφζρονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα του υποψθφίου 

περιλθπτικά. Αρχεία μορφισ  pdf ι JPEG (φωτογραφία) ι JPG ι x-png ι png 

χωρθτικότθτασ μζχρι 2 MB  με το Εξϊφυλλο και ςελίδα βιβλίου περιλιψεων ι 

δθμοςιευμζνων άρκρων κα πρζπει να υποβλθκοφν ςφμφωνα με το πλικοσ που κα 

δθλωκοφν, όπωσ ορίηονται ςτθ ςχετικι απόφαςθ των κριτθρίων επιλογισ και διαδικαςίασ 

υποβολισ υποψθφιοτιτων, ϊςτε να λάβει ο υποψιφιοσ για διοριςμό ιατρόσ τα 

αντίςτοιχα μόρια. 

11 . Οι πολίτεσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ πρζπει να υποβάλλουν αρχείο μορφισ  

pdf ι JPΕG (φωτογραφία) ι JPG ι x-png ι png χωρθτικότθτασ μζχρι 2 MB με 

πιςτοποιθτικό ελλθνομάκειασ τφπου Β2 από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ του 

Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων  ι από το Διδαςκαλείο Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ 

του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ι από το ςχολείο Νζασ 

Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ. Εναλλακτικά 

αρχείο μορφισ  pdf ι JPΕG (φωτογραφία) ι JPG ι x-png ι png χωρθτικότθτασ μζχρι 2 MB  

βεβαίωςθ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ που ζχει χορθγθκεί  μετά από εξετάςεισ ενϊπιον τθσ 

αρμόδιασ επιτροπισ του Κεντρικοφ Συμβουλίου Υγείασ (ΚΕ.Σ.Υ.), ι τίτλοσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα ι τίτλοσ Ελλθνικοφ Ρανεπιςτθμίου ι ιςοτιμία και αντιςτοιχία 

πτυχίου ΔΟΑΤΑΡ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάςεισ ι τίτλοσ ιατρικισ ειδικότθτασ ςτθν 

Ελλάδα. 
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12. Για τισ κζςεισ οι οποίεσ προκθρφςςονται με ειδικι εμπειρία, για να λάβει ο υποψιφιοσ 

για διοριςμό ιατρόσ τθν ανάλογθ μοριοδότθςθ κα πρζπει να υποβάλλει αρχεία μορφισ  

pdf ι JPΕG (φωτογραφία) ι JPG ι x-png ι png χωρθτικότθτασ μζχρι 2 MB  με τα 

πιςτοποιθτικά ι τισ βεβαιϊςεισ τα οποία κα τθν αποδεικνφουν. Εάν δεν διακζτει τθ 

ηθτοφμενθ ειδικι εμπειρία, μπορεί να δθλϊςει και να λάβει τα μόρια που αντιςτοιχοφν 

ςτθ προχπθρεςία που διακζτει μετά τθν λιψθ τθσ ειδικότθτάσ του. 

13. Πλα τα ξενόγλωςςα πτυχία και πιςτοποιθτικά κα πρζπει απαραιτιτωσ να ζχουν 

μεταφραςτεί επίςθμα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα από τισ αρμόδιεσ προσ τοφτο αρχζσ τθσ 

θμεδαπισ. Στα αρχεία μορφισ  pdf ι JPΕG (φωτογραφία) ι JPG ι x-png ι png 

χωρθτικότθτασ μζχρι 2 MB των ξενόγλωςςων πτυχίων και πιςτοποιθτικϊν κα πρζπει να 

φαίνεται και θ ςφραγίδα τθσ Χάγθσ (APOSTILLE) που ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο πτυχίο ι 

πιςτοποιθτικό. 

14. Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ αρικμ. ΔΙΣΚΡΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΘ0Χ-6ΥΗ) 

και ΔΙΑΔΡ/ΦΑ.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ: ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9) εγκυκλίουσ του Υπουργείου 

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινι αντίγραφα ξενόγλωςςων πτυχίων και πιςτοποιθτικϊν, υπό τθν 

προχπόκεςθ να φαίνεται ότι τα αντίγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. 

Γ)  ΠΡΟΘΕΜΙΑ & ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

Θ προκεςμία υποβολισ αιτιςεων ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ esydoctors.moh.gov.gr  αρχίηει 

ςτισ  12-08-2022 ώρα 12.00  (μεςθμζρι)  και λιγει ςτισ  02-09-2022  ώρα 24.00. 

Κάκε υποψιφιοσ δφναται να υποβάλει θλεκτρονικι αίτθςθ για το ςφνολο των προκθρυγμζνων 

κζςεων τθσ ειδικότθτάσ του ανά φορζα και με ανϊτατο όριο πζντε (5) φορείσ (νοςοκομεία ι Κ.Υ.) 

μίασ (1) μόνο Διεφκυνςθσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ (Δ.Υ.ΡΕ.), δθλϊνοντασ υποχρεωτικά και τθ 

ςειρά προτίμθςισ τουσ. 
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Θ υποψθφιότθτα υποβάλλεται θλεκτρονικά, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ του Υπουργείου 

Υγείασ   esydoctors.moh.gov.gr , εντόσ προκεςμίασ, θ οποία ορίηεται με τθν απόφαςθ ζγκριςθσ 

τθσ προκιρυξθσ των κζςεων (παροφςα), ςυνοδευόμενθ με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ωσ 

ακολοφκωσ: 

α) τα αναγκαία για τθν εγκυρότθτα ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςτθ διαδικαςία επιλογισ, τα 

οποία καλοφνται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΤΥΡΟΥ Α», ςφμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτιματοσ  τθσ  

με αρικμό πρωτ. Γ4α/Γ.Ρ.οικ. 39417/23-06-2021 (ΦΕΚ/Β’/2804) απόφαςθσ του Αναπλθρωτι 

Υπουργοφ Υγείασ κακϊσ και  β) τα αποδεικτικά τθσ μοριοδότθςθσ των υποψθφίων τα οποία 

καλοφνται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΤΥΡΟΥ Β», που αφοροφν ςτα ουςιαςτικά προςόντα, τα οποία 

μοριοδοτοφνται και ςυμπλθρϊνονται ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ 2, 3, 4, 5 και 6 του 

παραρτιματοσ τθσ  με αρικμό πρωτ. Γ4α/Γ.Ρ.οικ. 39417/23-06-2021 (Β’/2804) απόφαςθσ του 

Αναπλθρωτι Υπουργοφ Υγείασ. 

Θ αίτθςθ-διλωςθ επζχει και κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), 

ωσ προσ τθν ακρίβεια των δθλοφμενων ς' αυτιν ςτοιχείων του υποψθφίου. 

 Δεδομζνου ότι θ επεξεργαςία των αιτιςεων-δθλϊςεων γίνεται θλεκτρονικά, οι υποψιφιοι 

υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν τα αντίςτοιχα τετραγωνίδια και πεδία τθσ θλεκτρονικισ 

αίτθςθσ-διλωςθσ που αναφζρονται ςε αντίςτοιχα προςόντα ι κριτιρια ι ιδιότθτεσ και να 

υποβάλουν θλεκτρονικά τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά. Θ θλεκτρονικι αίτθςθ-διλωςθ μετά τθν 

οριςτικι καταχϊριςι τθσ παρζχεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι, θ οποία αναγράφει και τον αρικμό 

πρωτοκόλλου θλεκτρονικισ αίτθςθσ. Εάν δεν ςυμπλθρωκοφν-επιλεγοφν τα υποχρεωτικά 

τετραγωνίδια-πεδία, τότε θ αίτθςθ δεν καταχωρείται και είναι αδφνατο να υποβλθκεί. Θ 

υποβολι περιςςοτζρων τθσ μιασ αιτιςεων-δθλϊςεων δεν είναι εφικτι, όμωσ ο υποψιφιοσ 

δφναται, εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αιτιςεων, να ακυρϊςει τθν υποβλθκείςα και να 

υποβάλει εκ νζου αίτθςθ-διλωςθ. Τα απαραίτθτα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, με τα οποία 

αποδεικνφονται τα απαιτοφμενα τυπικά και μοριοδοτοφμενα προςόντα, τα κριτιρια ι ιδιότθτεσ 
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που επικαλοφνται οι υποψιφιοι με τθν αίτθςθ εγγραφισ τουσ, επιςυνάπτονται θλεκτρονικά ςτθν 

αίτθςι τουσ ςε αρχεία μορφισ Pdf ι JPEG (φωτογραφία) ι JPG ι x-png ι png χωρθτικότθτασ 

μζχρι 2 MB. 

Το Συμβοφλιο Κρίςθσ και Επιλογισ ζχει δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ υποψιφιουσ ιατροφσ 

οποιοδιποτε δικαιολογθτικό ι ζγγραφο (τφπου Β'), είτε γιατί κρίνει ότι είναι απαραίτθτο για τθ 

διαδικαςία είτε λόγω ενδεχόμενου τεχνικοφ προβλιματοσ ςε κάποιο από τα υποβλθκζντα αρχεία 

(τφπου Α' και Β').  

Θ παροφςα Απόφαςθ κα αναρτθκεί ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 

(ΦΕΚ 112/τ.Α’)   και κα αποςταλεί θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ (dpnp_a@moh.gov.gr )κακϊσ και  

ςτθν ιςτοςελίδα του Γενικοφ Νοςοκομείου Σάμου «Άγιοσ Ραντελειμων»  

(www.nosokomeiosamou.gr). 

Επίςθσ, κοινοποιείται ςτον Ρανελλινιο Ιατρικό Σφλλογο και ςτον Ιατρικό Σφλλογο Σάμου , ενϊ  

αποςτζλλεται και ςτθν 2θ Υ.ΡΕ Ρειραιϊσ & Αιγαίου, προκειμζνου να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα 

τθσ (www.2dype.gr ). 

 

 

Θ ΔΙΟΙΚΘΤΙΑ 

 

ΑΦΟΔΙΤΘ ΑΓΓΕΛΘ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Υπ. Υγείασ - Δ/νςθ Ανκρ. Ρόρων Ν. Ρ. - Τμιμα Ιατρϊν ΕΣΥ (Αριςτοτζλουσ 17, Τ.Κ.10187, 

Ακινα) 
2. 2θ Υ.Ρ.Ε. Ρειραιϊσ & Αιγαίου - Δ/νςθ Ανάπτ. Ανκρ. Δυναμικοφ (Θθβϊν 196-198, Τ.Κ.18233 

Ρειραιάσ) 
3. Ρανελλινιοσ Ιατρικόσ Σφλλογοσ (Ρλουτάρχου 3 & Υψθλάντουσ, Τ.Κ.106 75, Ακινα) 
4. Ιατρικόσ Σφλλογοσ Σάμου (Θεμιςτοκλι Σοφοφλθ και Γράμμου 2, Τ.Κ. 83100, Σάμοσ) .  
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