
  

  

                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
     ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
                           ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
                 Π.Γ.Ν.  « ΑΤΤΙΚΟΝ»  
                     ΡΙΜΙΝΙ 1 ΧΑΪ∆ΑΡΙ    12462   
Πληρ:Tµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού                                                      
Τηλ. : 210 5831045  2105831076 
 
                                                                                                                        Χαϊδάρι 3 Ιουνίου 2016  
                                                                                                            Αριθµ. Πρωτ: 22207/7-6-16 
 
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευµένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ. 
 

Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» αφού έλαβε υπ’ όψιν: 
 
1. τις διατάξεις του άρθρου 26 και 27 του Ν.1397/83 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας», όπως 
ισχύει 
2. τις διατάξεις  του Ν.2194/94. 
3. τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α’) 
«Εκσυγχρονισµός και οργάνωση Συστήµατος Υγείας», όπως αντικαταστάθηκαν µε 
τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 35 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’) «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
4. τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α’) 
5.την υπ’ αριθµ. ∆Υ13α/39832/97 (ΦΕΚ1088/τ.Β’/1997) µε θέµα «Ιεράρχηση 
κριτηρίων κρίσης και συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου 
γιατρών Ε.Σ.Υ». 
6.τις διατάξεις του Ν.2716/99, το Ν.2345/95, το Ν.2737/99, το Ν.2889/01, το 
Ν.2955/01, το Ν.3106/03, το Ν.3172/03, το Ν.3204/03, το Ν.3252/04, το Ν.3293/04, 
το Ν.3329/05,το Ν.3370/05, το Ν.3527/07, το Ν.3580/07, το Ν.3754/09. 
7.τον Οργανισµό του Νοσοκοµείου (ΦΕΚ 1250/τ.Β’11.4.2012), όπως ισχύει 
8. τις διατάξεις του άρθρου 35 και 36 του ν.4368/16 
9.την υπ’ αριθµ. Α2α/Γ.Π.οικ.22211/22.3.2016 (ΦΕΚ.794/τ.Β’/23.3.2016) Υπουργική 
απόφαση µε θέµα «∆ιαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών ΕΣΥ και 
προθεσµία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών» 
10.την υπ’ αριθµ. Α2α/Γ.Π.οικ.30255/22.4.2016 Υπουργική Απόφαση µε θέµα  
«Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευµένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ». 
11.την αρ. πρωτ. Α2α/Γ.Π.οικ. 27953/12-4-2016  Συγκρότηση Συµβουλίων για 
πλήρωση θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ. 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 

Την πλήρωση των κάτωθι επί θητεία θέσεων ειδικευµένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ 
στο βαθµό του Επιµελητή Β’ για τα αντίστοιχα Τµήµατα του Νοσοκοµείου. 
 
 
1. Μία (1) θέση Επιµελητή Β’ Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή 
Χειρουργικής ή Πνευµονολογίας – Φυµατιολογίας  ή Ορθοπαιδικής µε αποδεδειγµένη  
εµπειρία και γνώση στην Επείγουσα Ιατρική ή Εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενική Ιατρική 
µε αποδεδειγµένη. Εµπειρία και γνώση  στην Επείγουσα Ιατρική ∆ιάσωση 
προνοσοκοµειακή περίθαλψη και ∆ιαχείριση -∆ιοίκηση-Συντονισµό του έργου 
Εφηµερίας ( για το ΤΕΠ ). 
2.   Τρείς (3) θέσεις Επιµελητή Β’ Αναισθησιολογίας  



  

  

3.   Μία (1) θέση Επιµελητή Β’ Χειρουργικής Θώρακα  
4.   Μία (1) θέση Επιµελητή Β’ Νευροχειρουργικής 
5.   Μία (1) θέση Επιµελητή Β’ Πνευµονολογίας - Φυµατιολογίας 
6.   Μία (1) θέση Επιµελητή Β’ Παθολογίας για τη ∆΄ Παθολογική Κλινική 
7.   Μία (1) θέση Επιµελητή Β’ Παθολογίας για τη Β΄ Προπαιδευτική    
      Παθολογική Κλινική 
8.   Μία (1) θέση Επιµελητή Β’ Κυτταρολογίας 
9.   Μία (1) θέση Επιµελητή Β’ Αιµατολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή   
     Παθολογίας ( για το Τµήµα Αιµοδοσίας ) 
 
 
2. Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν: 
 
α.   Ελληνική Ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής   
      Ένωσης. 
β.    Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος. 
γ.   Τίτλο αντίστοιχης µε τη θέση ιατρικής ειδικότητας. 
δ.   Ηλικία που να µην υπερβαίνει το 50o έτος. 
 
 
3. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά εις τριπλούν: 
1.  Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στον 
ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr), στον ιστότοπο των ∆.Υ.Πε. 
και των Νοσοκοµείων ή χορηγείται από το Νοσοκοµείο. Η αίτηση – δήλωση 
συµπληρώνεται µε ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνει. Αιτήσεις σε 
άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συµπληρωθεί όλα τα απαιτούµενα 
στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές. 
2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστηµίου κράτους 
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσηµης 
µετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσηµης 
µετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιµίας του ∆ΟΑΤΑΠ. 
3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού 
επαγγέλµατος. 
4.   Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας. 
5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο 
συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος, η ασκούµενη ειδικότητα 
και ο συνολικός χρόνος άσκησής της. 
6. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας 
ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
7. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόµιµης απαλλαγής 
εκδοθείσα από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. 
8. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για διορισµό ιατρού, στην οποία να 
αναφέρονται τα εξής: 
(α) ότι δεν έχει αρνηθεί διορισµό σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη 
περίπτωση, ότι έχουν συµπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της 
προθεσµίας ανάληψης υπηρεσίας, 
(β) ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη 
συµπλήρωση δυο (2) χρόνων από το διορισµό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι 
έχουν συµπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την ηµεροµηνία παραίτησής του. 
9. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για διορισµό ιατρού, στην οποία να 
αναφέρεται 



  

  

ότι δεν υπηρετεί στο Ε.Σ.Υ. ή ότι έχει υποβάλλει παραίτηση από τη θέση ιατρού 
κλάδου Ε.Σ.Υ. στην οποία υπηρετεί. Η παραίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί 
στον φορέα που υπηρετεί ο υποψήφιος, µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής 
δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης. 
10. Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο να αναγράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά 
προσόντα του υποψήφιου και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α’). Εκτός από 
αυτά ο υποψήφιος µπορεί να συµπληρώσει το βιογραφικό σηµείωµα µε κάθε 
στοιχείο που κατά την κρίση του αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση και 
αξιολόγηση του από το Συµβούλιο κρίσης. 
11. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο 
βιογραφικό σηµείωµα, απαιτείται η υποβολή επίσηµων πιστοποιητικών ή 
βεβαιώσεων. 
12. Οι επιστηµονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα του 
υποψηφίου περιληπτικά. Ανάτυπα δηµοσιευµένων επιστηµονικών εργασιών και 
επιστηµονικά περιοδικά στα οποία έχουν δηµοσιευθεί τέτοιες εργασίες, 
υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου. Επιστηµονικές εργασίες 
γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται και µεταφρασµένες στην 
ελληνική γλώσσα. 
13. Οι πολίτες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν 
βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας, η οποία χορηγείται µετά από 
εξετάσεις ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας 
(ΚΕ.Σ.Υ.) κατά τα οριζόµενα στην ∆/10424/31-3-1993 (ΦΕΚ 263 Β’) υπουργική 
απόφαση.  
Για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή έχουν 
αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της 
ελληνικής γλώσσας. 
14. Για τη θέση του Επιµελητή Β’ για το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών η 
εµπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή η εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. για τους 
ιατρούς ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή 
Χειρουργικής ή Πνευµονολογίας-Φυµατιολογίας ή Ορθοπαιδικής, καθώς και η 
εµπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκοµειακή 
περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση – συντονισµό του έργου της εφηµερίας για 
τους ιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής αποδεικνύονται µε την κατάθεση 
σχετικών πιστοποιητικών - βεβαιώσεων. 
15. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και 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 (APOSTILLE) 
που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό. 
 
4. Η Αίτηση – ∆ήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη 
Γραµµατεία του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» σε τρία 
(3) αντίγραφα, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, ήτοι από 13-6-2016 
έως και 2-7-2016. 
Αιτήσεις - δηλώσεις µαζί µε τα δικαιολογητικά, µπορούν να υποβάλλονται και 
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε εταιρεία ταχυµεταφοράς, µέσα στην 
ορισθείσα προθεσµία, εις τριπλούν, στη Γραµµατεία του Νοσοκοµείου προς το  
Π.Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ», Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού  ΡΙΜΙΝΙ 1, ΤΚ 
12462 ΧΑΪ∆ΑΡΙ µε την ένδειξη « Υποψηφιότητα για την προκήρυξη ειδικευµένων 
ιατρών ΕΣΥ µε αρ. πρωτ. 22207/7-6-16». Για τις αιτήσεις αυτές η ηµεροµηνία 



  

  

υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου είτε από το 
αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυµεταφοράς. 
Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται µετά τη λήξη της προθεσµίας, δεν γίνονται 
δεκτές. 
Κάθε υποψήφιος µπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της µιας θέσης 
αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση µε όλα τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
Από το Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Νοσοκοµείου, οι 
ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να παίρνουν κάθε συµπληρωµατική πληροφορία 
στα τηλέφωνο 210 5831045 και 210 5831076. 
5. Η απόφαση – προκήρυξη αναρτάται στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’) και κοινοποιείται στον Πανελλήνιο 
Ιατρικό Σύλλογο και στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους, ενώ αποστέλλεται 
και στη 2η ∆.Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου προκειµένου να αναρτηθεί στον ιστότοπό 
της. 
                                                                                                                           

                                                                                                                       Η  ∆ιοικήτρια 

                                                                                                                 Η ∆ιευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας 

                                                                                                                     Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας     

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

 
                                                                                                                      ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
                                                                                                                      ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 
                                                                                                                         ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ/Υ.ΠΕ.:  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  
ΑΙΤΗΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.  
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  
1.1. ΕΠΩΝΥΜΟ:  

1.2. ΟΝΟΜΑ:  

1.3. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:  

1.4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ):  

1.5. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΧΩΡΑ/ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ):  

1.6. ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:  

1.7. Α.Φ.Μ.:  
 
2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  
 
Ο∆ΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ:  
ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ:  
Τ.Κ.: ΝΟΜΟΣ: ΧΩΡΑ:  
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  
∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ (email):  
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ:  
3.1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ:  

3.2. ΧΩΡΑ:  

3.3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ:  
 
4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α∆ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ:  
4.1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:  

4.2. ΑΡΧΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ:  
 
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ:  
5.1. ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:  

5.2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ:  
  ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  

 
ΕΤΗ: ΜΗΝΕΣ: ΗΜΕΡΕΣ:  
  ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ:  

 
ΕΤΗ: ΜΗΝΕΣ: ΗΜΕΡΕΣ:  
  ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ∆Ε ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΙΤΛΟΣ:  

 
ΕΤΗ: ΜΗΝΕΣ: ΗΜΕΡΕΣ:  
5.3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ:  
 
ΕΤΗ: ΜΗΝΕΣ: ΗΜΕΡΕΣ:  
6. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:  
 
ΝΑΙ ΟΧΙ  
7. ΥΠΗΡΕΤΩ Ή ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΚΛΑ∆ΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.:  
 
ΝΑΙ ΟΧΙ  
7.1. ΕΑΝ ΝΑΙ:  
 
ΤΟΜΕΑΣ: ΤΜΗΜΑ:  
ΒΑΘΜΟΣ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:  
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΟ: ΕΩΣ:  
7.2. ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑ ΑΛΛΑ ΕΧΩ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ:  
 
Έχω παραιτηθεί µε την υπ’ αριθµ. ……………………………………. αίτηση παραίτησης µου από τη θέση του 
νοσοκοµείου …………………………………………… προκειµένου να θέσω υποψηφιότητα στην παρούσα  
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προκήρυξη: Η παραίτησή µου έγινε αποδεκτή µε την υπ’ αριθµ. ……………………………………… απόφαση 
του Υπουργού (ΦΕΚ …………………………………………) ή για την παραίτησή µου δεν έχει εκδοθεί ακόµα 
απόφαση παραίτησης και υποχρεούµαι, µε την έκδοση του ΦΕΚ της αποδοχής της παραίτησής µου να 
ενηµερώσω σχετικά την υπηρεσία σας πριν την οριστική κρίση από το αρµόδιο Συµβούλιο κρίσεων 
ιατρών.  
8. ΥΠΗΡΕΤΩ Ή ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ ΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ:  
 
ΝΑΙ ΟΧΙ  
8.1. ΕΑΝ ΝΑΙ:  
 
ΤΟΜΕΑΣ: ΤΜΗΜΑ:  
ΒΑΘΜΟΣ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:  
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΟ: ΕΩΣ:  
Α. Σας υποβάλλω συνηµµένα δικαιολογητικά και παρακαλώ να κριθώ για διορισµό στη θέση ειδικευµένου 
ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. ………………………………………….. για το νοσοκοµείο σας, που έχει προκηρυχθεί µε 
την υπ’ αριθµ. …………………………………………………… απόφαση προκήρυξης.  
Β. Έχω υποβάλλει αίτηση στις παρακάτω θέσεις ειδικευµένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., για τις οποίες 
εκκρεµεί η κρίση:  
1. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:  

2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:  

3. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:  

4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:  

5. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:  
 
Γ. Τον συνολικό αριθµό των αιτήσεών µου µε στοιχεία Α και Β τοποθετώ στην παρακάτω σειρά 
προτίµησης για διορισµό:  
1. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:  

2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:  

3. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:  

4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:  

5. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΘΕΣΗ/ΒΑΘΜΟΣ:  
 
∆. ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή. Υποχρεώνοµαι να προσκοµίσω όσα 
δικαιολογητικά µου ζητηθούν, που να βεβαιώνουν την ακρίβεια όσων δηλώνω.  
Ε. Συνηµµένο σας υποβάλλω κατάλογο µε τα δικαιολογητικά που προσκοµίζω αριθµηµένα και 
φυλλοµετρηµένα.  
ΣΤ. Έλαβα γνώση ότι τυχόν ψευδής, ελλιπής ή ανακριβής δήλωση είναι δυνατόν να οδηγήσει στην 
απόρριψη µου από τη διαδικασία κρίσης και επιλογής ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ.  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ  
……………………………… .................................................  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  
1. Αίτηση – δήλωση  

2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου  

3. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλµατος  

4. Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας  

5. Βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου  

6. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο 
διαβατηρίου  

7. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόµιµης απαλλαγής  

8. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για διορισµό ιατρού  

9. Βιογραφικό σηµείωµα  

10. Εργασίες: Αριθµοί και τίτλοι  
10.1. ………………  

10.2. ………………  

10.3. ………………  
11. Πιστοποιητικά µετεκπαίδευσης: Αριθµοί και τίτλοι  
11.1. ……………..  

11.2. ……………..  

11.3. ……………..  
12. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας  
12.1. …………….  

12.2. …………….  

12.3. …………….  
13. Άλλα δικαιολογητικά  
13.1. ……………  

13.2. ……………  

13.3. ……………  
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  
……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 
  
  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1):  

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
 
 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1.      ∆εν έχω αρνηθεί διορισµό σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή 

     Έχουν συµπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της προθεσµίας ανάληψης υπηρεσίας 
 

2.      ∆εν έχω παραιτηθεί από θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη συµπλήρωση δυο (2) ετών από τον     

     διορισµό µου ή 

     Έχουν συµπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την ηµεροµηνία παραίτησής µου. 

 

3.      Υπηρετώ σε θέση του κλάδου Ε.Σ.Υ. και έχουν συµπληρωθεί δυο (2) χρόνια συνεχούς υπηρεσίας σε  

     οµοιόβαθµη µε την κρινόµενη θέση. 

 
 

Ηµεροµηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η ∆ηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.   

 


