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Μαξνχζη 14-3-2017 
  Αξ. Πξση.: 907

  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΖ 
 

ΓΙΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΝΟΖΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΙΑ 
ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 

 
Σν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ), ην νπνίν απνηειεί Ννκηθφ 
Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, επνπηεπφκελν θαη επηρνξεγνχκελν απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, 
πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Αβέξσθ 10 ζηεγάδεηαη ζην Μαξνχζη (Αγξάθσλ 3 – 5) θαη 
εθπξνζσπείηαη ελ πξνθεηκέλσ λφκηκα απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ, αλαπιεξσηή θαζεγεηή 
Υεηξνπξγηθήο θ. Θεφθηιν Ρφδελκπεξγθ, έρνληαο ππφςε: 
 
Α. Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ: 
 
Α1. Σνπ Ν. 2071/1992 (άξζξν 26) – ζχζηαζε ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ 
(ΚΔΔΛ) σο ΝΠΙΓ επνπηεπφκελν απφ ην ΤΤΚΑ 
 
Α2. Σνπ Π.Γ. 358/1992 – νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, αξκνδηφηεηεο ΚΔΔΛ 
 
Α3. Σελ Τ1/νηθ. 5028/2001, ΦΔΚ 831/Β/29-6-2001. «Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ΚΔΔΛ» 
 
Α4. Σνπ Π.Γ. 407/93, ΦΔΚ 174/Α/5-10-1993, «Δμαίξεζε απφ ην Γεκφζην Σνκέα ηνπ Κέληξν 
Διέγρνπ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ (ΚΔΔΛ)» 
 
Α5. Σνπ Ν. 3370/2005, Άξζξν 20, ΦΔΚ 176/Α/11-7-2005 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 
ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», κεηνλνκαζία ηνπ ΚΔΔΛ ζε ΚΔΔΛΠΝΟ θαη 
ινηπέο ξπζκίζεηο 
 
Α6. Σηο ππ. αξηζκ. Α2β/Γ.Π.νηθ: 31641 4-5-2016 & Α2β/Γ.Π.νηθ 31933 5-5-2016 Τπνπξγηθέο 
απνθάζεηο κε πεξηερφκελν ην δηνξηζκφ κειψλ ζην Γ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 
 
Α7. Σν Ν. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 
45 Α’ /1999) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 
 
Α8. Σν Ν. 3527 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-2007) (παξ. 23α άξζξνπ 3 θεθ. Β΄) «θχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ 
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 
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Α9. Σν  Ν. 4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή 
εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 
ζηξαηεγηθήο 2012 – 2015 
 
Α10. Σν Ν. 4110/2013 άξζξν 23 παξ. 2 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ απηφο έθεξε ζηνλ ΚΦΑ 
 
Β. Σηο απνθάζεηο 
 
Β1. Σηο απνθάζεηο ηνπ Γ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηηο 2ε πλεδξίαζε / 20-1-2017 
θαη 3ε πλεδξίαζε / 6-2-2017, ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ησλ κειψλ γηα ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ 
γηα πιήξσζε πξνζσπηθνχ ζε ΜΔΘ ιφγσ επείγνπζαο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο 
Τγείαο. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ 

 
Όηη ζα πξνβεί ζηελ πξφζιεςε: 
 
Α. 41 αηφκσλ θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 
 
Β. 177 αηφκσλ θαηεγνξίαο ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ Ννζειεπηψλ: 
 
Οη πξνζιήςεηο ζα γίλνπλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, 
δηάξθεηαο δχν εηψλ, γηα ηε ζηειέρσζε Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο (ΜΔΘ) ελειίθσλ, 
παίδσλ θαη λενγλψλ (ΜΔΝΝ) θαζψο θαη Μνλάδσλ Απμεκέλεο Φξνληίδαο (ΜΑΦ) ελειίθσλ θαη 
παίδσλ, Ννζνθνκείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε φιε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, ζχκθσλα κε ην 
ζρεδηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο άγνλεο ζέζεηο θαζψο θαη ηηο 
ζέζεηο πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ παξαηηήζεσο ησλ επηιερζέλησλ, ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο 253/9-2-
2016 πξνθήξπμεο. 
 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ 
 
Η αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ε νπνία νξίδεηαη απφ ην 
Γ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. Ζ Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη θαη ζα κνξηνδνηήζεη ηνπο ππνςεθίνπο 
σο πξνο ηα απαηηνχκελα πξνζφληα, ζχκθσλα κε ην πξνζαξηεκέλν πίλαθα βαζκνιφγεζεο 
θξηηεξίσλ (παξάξηεκα 1) ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. ηε ζπλέρεηα ζα θαηαξηίζεη ζρεηηθνχο 
αλαιπηηθνχο πίλαθεο επηηπρφλησλ, επηιαρφλησλ θαη απνξξηθζέλησλ, νη νπνίνη ζα 
δεκνζηνπνηεζνχλ κε αλάξηεζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. 
 
Καηά ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ, νη έρνληεο έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξνχλ λα αζθήζνπλ γξαπηή 
έλζηαζε κέζα ζε πξνζεζκία δέθα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θαηά ηα πξνεγνχκελα 
δεκνζηνπνίεζή ηνπο. Οη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ πνπ 
νξίδεηαη απφ ην Γ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζα νινθιεξσζεί κε 
αλάξηεζε, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, ηειηθνχ πίλαθα επηηπρφλησλ, κεηά θαη ηελ έθδνζε 
ησλ απνθάζεσλ επί ησλ ελζηάζεσλ. Όζνη επηιεγνχλ ζα εηδνπνηεζνχλ αηνκηθά. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ππνςήθηνη, νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα 
πξνζφληα, ζα απνθιείνληαη απηνκάησο απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. ε 
πεξίπησζε ηζνβαζκίαο δχν ή πεξηζζνηέξσλ ππνςεθίσλ, θξηηήξην επηινγήο απνηειεί ν 
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βαζκφο απνιπηεξίνπ ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε εκεξνκελία 
απφθηεζήο ηνπ κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ παιηφηεξε εκεξνκελία. 
 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (ζε θιεηζηφ 
θάθειν) είηε απηνπξνζψπσο είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε 
εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή είηε ηαρπδξνκηθά κε 
ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, Αγξάθσλ 3-5 Μαξνχζη ΣΚ 15123. ηε 
πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε 
βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ 
επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 
 
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη 17 εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία 
δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ κέρξη 31/3/2017 θαη ψξα 
15.00.  
 
πκπιεξσκαηηθέο ή/θαη δηεπθξηληζηηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ην Γξαθείν Γηνηθεηηθνχ 
πληνληζκνχ ζηνλ αξηζκφ 2105212854, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 09.00 – 14.00. 
 
Με ηελ ππνβνιή ησλ θαθέισλ νη ππνςήθηνη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πξνθήξπμεο θαζψο θαη φηη ε δηαδηθαζία δχλαηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα 
δηαθνπεί, αλαβιεζεί ή επαλαιεθζεί κε ηα ίδηα ή θαη άιιν πεξηερφκελν ρσξίο λα κπνξεί λα 
ππάξμεη νηαδήπνηε αμίσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 
 
 
 
 
Ο Πξφεδξνο Γ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 
 
 
 
Θεφθηινο Ρφδελκπεξγθ 
 
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Υεηξνπξγηθήο 
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Οη ζέζεηο αλά ΤΠΔ θαη εηδηθφηεηα γηα ηηο ζέζεηο ΠΔ Ιαηξψλ είλαη νη εμήο: 
 
1 ΤΠΔ 
 
ΓΝΑ Δπαγγειηζκφο 

 ΜΔΘ 
(3) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 
 

ΓΝΑ ηζκαλφγιεην 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 
 

ΓΝΑ Παηδσλ Αγ. νθία 

 ΜΑΦ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 
 

2 ΤΠΔ 
 
ΓΝ Ρφδνπ 

 ΜΔΘ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 
 

ΓΝ Υίνπ 

 ΜΔΘ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 

 
ΓΝ Μπηηιήλεο 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 

 
ΓΝ άκνπ 

 ΜΔΘ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 

3 ΤΠΔ 
 
ΓΝΘ Παπαληθνιάνπ 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 

 
ΓΝ Καζηνξηάο 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 
 

ΓΝ Έδεζζαο 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 
 

ΓΝ Βέξνηαο 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 
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4 ΤΠΔ 
 
ΠαΓΝ Αιεμαλδξνχπνιεο 

 ΜΔΝΝ 
(3) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 
 

ΓΝΘ Ιππνθξάηεην 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 
 

ΓΝΘ Θεαγέλεην 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 

 
ΓΝ Κνκνηελήο 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 

 
ΓΝ Ξάλζεο 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 

 
ΓΝ Γξάκαο 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 

 
6 ΤΠΔ 
 
 
ΠαΓΝ Παηξψλ Παλαγία Βνήζεηα 

 ΜΔΘ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 

 
ΓΝ Κνξίλζνπ 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 

 
ΠαΓΝ Ισαλλίλσλ 

 ΜΔΘ Παίδσλ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 

 
ΓΝ Παηξψλ Άγηνο Αλδξέαο 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 

 
ΓΝ Κεθαιιελίαο 

 ΜΔΘ 
(3) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 
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ΓΝ Εαθχλζνπ 

 ΜΔΘ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 

 
ΓΝ Κέξθπξαο 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 

 
ΓΝ Καιακάηαο 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 
 

ΓΝ Αγξηλίνπ 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 

 
7 ΤΠΔ 
 
ΠαΓΝ Ζξαθιείνπ 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 

 
ΓΝ Αγ. Νηθνιάνπ 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ιαηξψλ 
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Οη ζέζεηο αλά ΤΠΔ θαη θαηεγνξία Ννζειεπηψλ είλαη νη εμήο: 
 
1 ΤΠΔ 
 
ΓΝΑ Δπαγγειηζκφο 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝΑ Ιππνθξάηεην 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 

 Μνλάδα Καξδηνρεηξνπξγηθψλ αζζελψλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΓΔ Ννζειεπηψλ 
 

Ν.Α. Αγ. άββαο Ογθνινγηθφ 

 ΜΔΘ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝΑ Παίδσλ Αγ. νθία 

 ΜΔΘ Παίδσλ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΓΔ Ννζειεπηψλ 

 ΜΑΦ Παίδσλ 
(4) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(6) άηνκα θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 ΜΑΦ Νενγλψλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 Καξδηνρεηξνπξγηθή ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 ΜΔΝΝ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝΑ Παίδσλ Πεληέιεο 

 ΜΔΘ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝΑ ΚΑΣ 

 ΜΔΘ Α 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 

 ΜΔΘ Β 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 ΜΔΘ Καξδηνινγηθήο 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝΑ ηζκαλφγιεην 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
 



 
8 

 

ΝΔΔ Κνξγηαιέλεην - Μπελάθεην 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝΑ ΛΑΨΚΟ 

 ΜΔΘ 
(4) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝΑ Παίδσλ Π. & Α. Κπξηαθνχ 

 ΜΔΘ Παίδσλ 
(3) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 ΜΔΝΝ Παίδσλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(3) άηνκα θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΓΔ Ννζειεπηψλ 
 

ΝΝΘΑ σηεξία 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 
2 ΤΠΔ 
 
ΓΝ Πεηξαηά Σδάλεην 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΠαΓΝ Αηηηθφ 

 ΜΑΦ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 ΜΔΘ 
(3) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 

 ΜΔΝΝ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝ Διεπζίλαο Θξηάζην 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 ΜΔΘ Δγθαπκάησλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 
 

ΓΝ Βνχιαο Αζθιεπηείν  

 ΜΔΘ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
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Αληηθαξθηληθφ Ννζνθνκείν Πεηξαηά Μεηαμά 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΓΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝ Ρφδνπ  

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(4) άηνκα θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΓΔ Ννζειεπηψλ 

 Μνλάδα Δκθξαγκάησλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝ Υίνπ  

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΓΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝ Μπηηιήλεο 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(3) άηνκα θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΓΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝ άκνπ 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(3) άηνκα θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΓΔ Ννζειεπηψλ 

 
3 ΤΠΔ 
 
ΓΝΘ Παπαγεσξγίνπ 

 ΜΔΘ 
(4) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝΘ Παπαληθνιάνπ 

 ΜΔΘ 
(6) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(4) άηνκα θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 
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ΓΝΘ Γελλεκαηάο 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝ Βέξνηαο 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 
4 ΤΠΔ 
 
ΠαΓΝ ΑΥΔΠΑ 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΠαΓΝ Αιεμαλδξνχπνιεο 

 ΜΔΘ 
(3) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΓΔ Ννζειεπηψλ 

 ΜΔΝΝ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(4) άηνκα θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΓΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝΘ Ιππνθξάηεην 

 ΜΔΘ Παίδσλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 

 ΜΔΘ ελειίθσλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝΘ Θεαγέλεην 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝΘ Ξάλζεο 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΓΔ Ννζειεπηψλ 
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5 ΤΠΔ 
 
ΓΝ Λάξηζαο Κνπηιηπάλεην - Σξηαληαθχιεην 

 ΜΑΦ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(4) άηνκα θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΓΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝΘ Βφινπ 

 ΜΔΘ 
 (1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 
6 ΤΠΔ 
 
ΓΝ Κνξίλζνπ 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(4) άηνκα θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 
(3) άηνκα θαηεγνξίαο ΓΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝ Πχξγνπ 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝ Παηξψλ Αγ. Αλδξέαο 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝ Παίδσλ Παηξψλ Καξακαλδάλεην 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝ Κεθαιιελίαο 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(4) άηνκα θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 
(3) άηνκα θαηεγνξίαο ΓΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝ Εαθχλζνπ 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(4) άηνκα θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 
(3) άηνκα θαηεγνξίαο ΓΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝ Κέξθπξαο 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΓΔ Ννζειεπηψλ 
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ΓΝ Καιακάηαο 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(2) άηνκα θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 
7 ΤΠΔ 
 
ΠαΓΝ Ζξαθιείνπ 

 ΜΔΘ 
 (1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝ Ζξαθιείνπ Βεληδέιεην - Παλάλεην 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΠΔ Ννζειεπηψλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝ Ρεζχκλνπ 

 ΜΔΘ 
 (1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝ Υαλίσλ 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΓΔ Ννζειεπηψλ 

 
ΓΝ Αγ. Νηθνιάνπ 

 ΜΔΘ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΣΔ Ννζειεπηψλ 
(1) άηνκν θαηεγνξίαο ΓΔ Ννζειεπηψλ 
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Α. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΠΔ ΙΑΣΡΧΝ 
 
Γηα ηηο ππφ ζηνηρείν Α πξνζιήςεηο (θαηεγνξία ΠΔ Ιαηξψλ) νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη 
απαξαίηεηα λα έρνπλ ηα παξαθάησ: 
 
1. Αίηεζε – δήισζε ζε εηδηθφ έληππν (Παξάξηεκα 2). Η αίηεζε ζπκπιεξψλεηαη κε αθξίβεηα 
θαη ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη. Αηηήζεηο ζε άιιν έληππν ή αηηήζεηο ζηηο νπνίεο 
δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, δελ γίλνληαη δεθηέο. εκεηψλεηαη 
φηη ε επηινγή πξνηίκεζεο Α θαη Β είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ 
ππνςεθίσλ θαη ζα ηεξεζεί απζηεξά ε ζεηξά πξνηίκεζεο ζηελ δήισζε. 
 
2. Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ ή δίπισκα ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.  
 
3. Φσηναληίγξαθν ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο 
 
4. Φσηναληίγξαθν ηίηινπ εμεηδίθεπζεο, φπνπ απαηηείηαη θαη εηδηθφηεξα: 

 Γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ζηε ΜΔΘ – ΜΑΦ Παίδσλ απαηηείηαη ηίηινο 
εμεηδίθεπζεο ζηηο ΜΔΘ Παίδσλ θαη εθφζνλ δελ θαιπθζνχλ νη ζέζεηο απηέο απφ 
ππνςεθίνπο πνπ θαηέρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε εμεηδίθεπζε, είλαη δπλαηφλ λα πιεξσζνχλ 
απφ ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ εηδηθφηεηα παηδηαηξηθήο ή παηδνρεηξνπξγηθήο θαη 2 έηε 
απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία. 

 Γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ζηε ΜΔΝΝ απαηηείηαη ηίηινο εμεηδίθεπζεο ζηε 
Νενγλνινγία θαη εθφζνλ δελ θαιπθζνχλ νη ζέζεηο απηέο απφ ππνςεθίνπο πνπ 
θαηέρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε εμεηδίθεπζε, είλαη δπλαηφλ λα πιεξσζνχλ απφ ππνςήθηνπο 
πνπ έρνπλ εηδηθφηεηα παηδηαηξηθήο θαη 2 έηε απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία. 

 Γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ζηε ΜΔΘ – ΜΑΦ Δλειίθσλ απαηηείηαη ηίηινο 
εμεηδίθεπζεο ζηελ Δληαηηθνινγία θαη εθφζνλ δελ θαιπθζνχλ νη ζέζεηο απηέο απφ 
ππνςεθίνπο πνπ θαηέρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε εμεηδίθεπζε, είλαη δπλαηφλ λα πιεξσζνχλ 
απφ ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ εηδηθφηεηα αλαηζζεζηνινγίαο, ρεηξνπξγηθήο, παζνινγίαο, 
πλεπκνλνινγίαο, θαξδηνινγίαο, ή λεθξνινγίαο θαη 2 έηε απνδεδεηγκέλε 
πξνυπεξεζία. 

 
Σημείωση: Σε πεπίπηωζη πηςσίων πανεπιζηημίος κπάηοςρ μέλοςρ ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ 
απαιηείηαι και θωηοανηίγπαθο επίζημηρ μεηάθπαζηρ. Σε πεπίπηωζη πηςσίων εκηόρ ΕΕ, 
απαιηείηαι θωηοανηίγπαθο ηος ξενόγλωζζος πηςσίος, θωηοανηίγπαθο επίζημηρ μεηάθπαζηρ 
και θωηοανηίγπαθο ηηρ απόθαζηρ ιζοηιμίαρ ηος ΔΟΑΤΑΠ. Όλα ηα ξενόγλωζζα πηςσία και 
πιζηοποιηηικά θα ππέπει απαπαιηήηωρ να έσοςν μεηαθπαζηεί επίζημα ζηην ελληνική γλώζζα 
ζύμθωνα με ηιρ κείμενερ διαηάξειρ. Σηα απλά θωηοανηίγπαθα ηων ξενόγλωζζων πηςσίων και 
πιζηοποιηηικών θα ππέπει να θαίνεηαι και η ζθπαγίδα ηηρ Χάγηρ (APOSTILLE) πος έσει ηεθεί 
ζηο ππωηόηςπο πηςσίο ή πιζηοποιηηικό, όπος αςηή απαιηείηαι. 
 
5. Φσηναληίγξαθν άδεηαο αζθήζεσο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο 
 
6. Γχν έηε ηνπιάρηζηνλ απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ επξχηεξν ηνκέα 
ηεο Τγείαο. Απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα πνπ απηή απνθηήζεθε (πξέπεη λα 
αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα θαη ην είδνο απαζρφιεζεο θαη λα είλαη ελππφγξαθε) ή βεβαίσζε 
αζθαιηζηηθνχ θνξέα. εκεηψλεηαη φηη δελ γίλνληαη δεθηέο ππεχζπλεο δειψζεηο ρσξίο λα 
ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα. Δπίζεο ιακβάλεηαη ππφςε 
επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε κφλν κεηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο ηαηξηθήο 
εηδηθφηεηαο. Η απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ΜΔΘ, ΜΑΦ, ΜΔΝΝ θαη ΜΔΘ παίδσλ 
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βαζκνινγείηαη κε επηά (7) κνλάδεο αλά κήλα κέρξη ην αλψηεξν φξην ησλ εμήληα (60) κελψλ. Η 
απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ ππφινηπν θιηληθφ ηνκέα κε ηέζζεξηο (5) κνλάδεο 
αλά κήλα κέρξη ην αλψηεξν φξην ησλ εμήληα (60) κελψλ. Η απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή 
εκπεηξία ζην ππφινηπν επξχηεξν ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο κε 
ηξεηο (4) κνλάδεο αλά κήλα κέρξη ην αλψηεξν φξην ησλ εμήληα (60) κελψλ. 
 
7. Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθνχ Γειηίνπ Σαπηφηεηαο 
 
8. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ κε ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 
 
9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1589/1986 φπσο απηή επηζπλάπηεηαη ηεο πξνθήξπμεο γηα ηε 
θαηαδίθε, παξαπνκπή, ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε θηι ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/ηαο 
(δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ). 
 
10. Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 
άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ε αζθνχκελε εηδηθφηεηα θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 
άζθεζήο ηεο. 
 
11. Πηζηνπνηεηηθφ εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή λφκηκεο απαιιαγήο απφ απηέο, 
πξνθεηκέλνπ πεξί αλδξψλ. 
 
12. Πηζηνπνηεηηθφ πνιπηεθλίαο ζε πεξηπηψζεηο γνλέσλ 4 ηέθλσλ θαη άλσ (ή 3 ηέθλσλ αλ 
εκπίπηνπλ ζηηο ζρεηηθέο θείκελεο δηαηάμεηο) ή ηέθλα πνιπηέθλσλ. Η πνιπηεθληθή ηδηφηεηα 
απνδεηθλχεηαη κε ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνιπηέθλνπ (εθδίδεηαη απφ ηελ ΔΟΠΑ θαη 
επηθπξψλεηαη απφ ηελ ΑΠΔ), ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο 
ζπλνδεπφκελν απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο ΑΠΔ (Αλσηάηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ 
Διιάδνο). 
 
13. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή/θαη δηθαζηηθή απφθαζε απφ ηελ νπνία λα 
πξνθχπηεη ε άζθεζε γνληθήο κέξηκλαο ησλ ηέθλσλ, γηα ηελ απφδεημε ηεο πιήξσζεο ηνπ 
θξηηεξίνπ ηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο. 
 
14. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο 
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιηφηεξεο ησλ 3 κελψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ) γηα ηελ απφδεημε χπαξμεο 
αλήιηθσλ ηέθλσλ. 
 
15. Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο απφ ηνλ νηθείν δήκν πξφζθαηεο έθδνζεο, φρη παιαηφηεξεο 
ησλ 2 κελψλ απφ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ην θξηηήξην 
εληνπηφηεηαο γηα ηνπο κφληκνπο θάηνηθνπο ησλ λνκψλ Έβξνπ, Ρνδφπεο, Ξάλζεο, Καβάιαο, 
Γξάκαο, Πέιιαο, Πηεξίαο, Καζηνξηάο, Ηκαζίαο, Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ, Λήκλνπ, Γσδεθαλήζσλ 
θαη Ινλίσλ Νήζσλ. 
 
16. Βεβαίσζε ΟΑΔΓ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ αλεξγίαο, εθφζνλ ν ππνςήθηνο είλαη 
άλεξγνο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 
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Β. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ 
 
Γηα ηηο ππφ ζηνηρείν Β πξνζιήςεηο (θαηεγνξία ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ Ννζειεπηψλ) νη ελδηαθεξφκελνη 
πξέπεη απαξαίηεηα λα έρνπλ ηα παξαθάησ: 
 
1. Αίηεζε – δήισζε ζε εηδηθφ έληππν (Παξάξηεκα). Η αίηεζε ζπκπιεξψλεηαη κε αθξίβεηα θαη 
ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη. Αηηήζεηο ζε άιιν έληππν ή αηηήζεηο ζηηο νπνίεο δελ 
έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, δελ γίλνληαη δεθηέο. εκεηψλεηαη φηη 
ε επηινγή πξνηίκεζεο Α θαη Β είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ ππνςεθίσλ 
θαη ζα ηεξεζεί απζηεξά ε ζεηξά πξνηίκεζεο ζηελ δήισζε. 
 
2. Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ ή δίπισκα ΑΔΙ - ΣΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν ζρνιψλ ηεο 
αιινδαπήο γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη ΣΔ Ννζειεπηψλ Γηα ηελ θαηεγνξία ΓΔ Ννζειεπηψλ, 
θσηναληίγξαθν δηπιψκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ΙΔΚ ή πηπρίν Α΄ θαη Β΄ θχθινπ 
ζπνπδψλ ιπθείνπ ή ηερληθήο επαγγεικαηηθήο ζρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο 
καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/83 ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο 
ή αιινδαπήο.  
 
Σημείωση: Σε πεπίπηωζη πηςσίων κπάηοςρ μέλοςρ ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ απαιηείηαι και 
θωηοανηίγπαθο επίζημηρ μεηάθπαζηρ. Σε πεπίπηωζη πηςσίων εκηόρ ΕΕ, απαιηείηαι 
θωηοανηίγπαθο ηος ξενόγλωζζος πηςσίος, θωηοανηίγπαθο επίζημηρ μεηάθπαζηρ και 
θωηοανηίγπαθο ηηρ απόθαζηρ ιζοηιμίαρ ηος ΔΟΑΤΑΠ. Όλα ηα ξενόγλωζζα πηςσία και 
πιζηοποιηηικά θα ππέπει απαπαιηήηωρ να έσοςν μεηαθπαζηεί επίζημα ζηην ελληνική γλώζζα 
ζύμθωνα με ηιρ κείμενερ διαηάξειρ. Σηα απλά θωηοανηίγπαθα ηων ξενόγλωζζων πηςσίων και 
πιζηοποιηηικών θα ππέπει να θαίνεηαι και η ζθπαγίδα ηηρ Χάγηρ (APOSTILLE) πος έσει ηεθεί 
ζηο ππωηόηςπο πηςσίο ή πιζηοποιηηικό, όπος αςηή απαιηείηαι. 
 
3. Φσηναληίγξαθν άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο γηα ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ Ννζειεπηέο 
 
4. Γχν έηε ηνπιάρηζηνλ απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ 
αληίζηνηρνπ θνξέα πνπ απηή απνθηήζεθε (πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα θαη ην είδνο 
απαζρφιεζεο θαη λα είλαη ελππφγξαθε) ή βεβαίσζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα. εκεηψλεηαη φηη 
δελ γίλνληαη δεθηέο ππεχζπλεο δειψζεηο ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ 
αληίζηνηρνπ θνξέα. Δπίζεο ιακβάλεηαη ππφςε επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε κφλν 
κεηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο. Η απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή 
εκπεηξία ζε ΜΔΘ, ΜΑΦ, ΜΔΝΝ θαη ΜΔΘ παίδσλ βαζκνινγείηαη κε επηά (7) κνλάδεο αλά κήλα 
κέρξη ην αλψηεξν φξην ησλ εμήληα (60) κελψλ. Η απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ 
ππφινηπν θιηληθφ ηνκέα κε ηέζζεξηο (5) κνλάδεο αλά κήλα κέρξη ην αλψηεξν φξην ησλ εμήληα 
(60) κελψλ. Η απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην ππφινηπν επξχηεξν ηνκέα ηεο 
πγείαο θαη ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο κε ηξεηο (4) κνλάδεο αλά κήλα κέρξη ην 
αλψηεξν φξην ησλ εμήληα (60) κελψλ. 
 
5. Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθνχ Γειηίνπ Σαπηφηεηαο 
 
6. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ κε ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ 
 
7. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1589/1986 φπσο απηή επηζπλάπηεηαη ηεο πξνθήξπμεο γηα ηε 
θαηαδίθε, παξαπνκπή, ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε θηι ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/ηαο 
(δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ). 
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8. Βεβαίσζε ηδηφηεηαο κέινπο ηεο Έλσζεο Ννζειεπηψλ Διιάδαο γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ θαη 
ΣΔ Ννζειεπηψλ 
 
9. Πηζηνπνηεηηθφ εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή λφκηκεο απαιιαγήο απφ απηέο, 
πξνθεηκέλνπ πεξί αλδξψλ. 
 
10. Πηζηνπνηεηηθφ πνιπηεθλίαο ζε πεξηπηψζεηο γνλέσλ 4 ηέθλσλ θαη άλσ (ή 3 ηέθλσλ αλ 
εκπίπηνπλ ζηηο ζρεηηθέο θείκελεο δηαηάμεηο) ή ηέθλα πνιπηέθλσλ. Η πνιπηεθληθή ηδηφηεηα 
απνδεηθλχεηαη κε ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνιπηέθλνπ (εθδίδεηαη απφ ηελ ΔΟΠΑ θαη 
επηθπξψλεηαη απφ ηελ ΑΠΔ), ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο 
ζπλνδεπφκελν απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο ΑΠΔ (Αλσηάηε πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ 
Διιάδνο). 
 
11. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή/θαη δηθαζηηθή απφθαζε απφ ηελ νπνία λα 
πξνθχπηεη ε άζθεζε γνληθήο κέξηκλαο ησλ ηέθλσλ, γηα ηελ απφδεημε ηεο πιήξσζεο ηνπ 
θξηηεξίνπ ηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο. 
 
12. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή βεβαίσζε νηθνγελεηαθήο 
θαηάζηαζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηα ΚΔΠ πξφζθαηεο έθδνζεο (φρη παιηφηεξεο ησλ 3 κελψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ) γηα ηελ απφδεημε χπαξμεο 
αλήιηθσλ ηέθλσλ. 
 
13. Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο απφ ηνλ νηθείν δήκν πξφζθαηεο έθδνζεο, φρη παιαηφηεξεο 
ησλ 2 κελψλ απφ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ην θξηηήξην 
εληνπηφηεηαο γηα ηνπο κφληκνπο θάηνηθνπο ησλ λνκψλ Έβξνπ, Ρνδφπεο, Ξάλζεο, Καβάιαο, 
Γξάκαο, Πέιιαο, Πηεξίαο, Καζηνξηάο, Ηκαζίαο, Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ, Λήκλνπ, Γσδεθαλήζσλ 
θαη Ινλίσλ Νήζσλ. 
 
14. Βεβαίσζε ΟΑΔΓ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ αλεξγίαο, εθφζνλ ν ππνςήθηνο είλαη 
άλεξγνο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 
 
Λφγσ ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο, ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο 
ζρεηηθήο ππνςεθηφηεηαο λνζειεπηψλ ΠΔ ή/θαη ιφγσ κε απνδνρήο εθ ησλ ππνςεθίσλ 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο εθπαίδεπζεο, νη ζέζεηο ζα πιεξσζνχλ απφ ππνςήθηνπο 
λνζειεπηέο θαηεγνξίαο ΣΔ, ρσξίο λα μεπεξλνχλ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ηεο 
πξνθήξπμεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1. ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΚΡΙΣΖΡΙΧΝ 
 
1. Υξφλνο αλεξγίαο (100 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 30 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο 
άλσ ησλ 4 κελψλ, κε αλψηαην φξην ηνπο 12 κήλεο 
 

Μήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Μνλάδεο 0 0 0 100 130 160 190 220 250 280 310 340 

 
 
2. Πνιχηεθλνο ή ηέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 
 

Αξηζκφο ηέθλσλ 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12… 

Μνλάδεο 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

* αθοπά ΜΟΝΟ ηιρ ειδικέρ πεπιπηώζειρ πολςηεκνίαρ με ηπία (3) ηέκνα 
 
3. Αλήιηθα ηέθλα (30 κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην 
ηξίην) 
 

Αξηζκφο ηέθλσλ 1 2 3 

Μνλάδεο 30 60 110 

 
4. Γνλέαο ή ηέθλν κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν) 
 

Αξηζκφο ηέθλσλ 1 2 3 4 5… 

Μνλάδεο 50 100 150 200 250 

 
5. Πξνυπεξεζία ζε ΜΔΘ, ΜΑΦ, ΜΔΝΝ, ΜΔΘ Παίδσλ (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη 
έσο 60 κήλεο) 
 

Μήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8… 57 58 59 60 θαη άλσ 

Μνλάδεο 7 14 21 28 35 42 49 56 399 406 413 420 

 
6. Πξνυπεξεζία ζε θιηληθφ ηνκέα (εθηφο ΜΔΘ, ΜΑΦ, ΜΔΝΝ, ΜΔΘ Παίδσλ) (5 κνλάδεο 
αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο) 
 

Μήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8… 57 58 59 60 θαη άλσ 

Μνλάδεο 5 10 15 20 25 30 35 40 285 290 295 300 

 
7. Πξνυπεξεζία ζηνλ ππφινηπν επξχηεξν ηνκέα πγείαο (4 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη 
έσο 60 κήλεο) 
 

Μήλεο 1 2 3 4 5 6 7 8… 57 58 59 60 θαη άλσ 

Μνλάδεο 4 8 12 16 20 24 28 32 228 232 236 240 

 
 
8. Δληνπηφηεηα (20 κνλάδεο) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 
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Α’  επηινγή …………………………… 
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E-mail: 
 
Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 
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Ηκεξνκελία … / … / 2017 
 
 
Ολνκαηεπψλπκν 
 
 
Τπνγξαθή 

Γηθαηνινγεηηθά: 

 


