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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Για τθν ςφναψθ ςυμβάςεων από τον Εκνικό Οργανιςμό Παροχισ Τπθρεςιϊν Τγείασ (ΕΟΠΤΤ) 

με οικογενειακοφσ ιατροφσ ανά Σοπικό Δίκτυο Τπθρεςιϊν Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ 

(ΣοΠΦΤ) 

Ο Προζδροσ του ΕΟΠΤΤ 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Φισ διατάξεισ των άρκρων 6, 7 και 11 του ν.4486/2017 (Α’ 115), «Ξεταρρφκμιςθ τθσ Σρωτοβάκμιασ Φροντίδασ 

Χγείασ, επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Χπουργείου Χγείασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

2. Φισ διατάξεισ του ν. 3918/2011 (Αϋ 31), «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ», 

όπωσ ιςχφει. 

3. Φισ διατάξεισ του ν. 4238/2014 (Α’ 38), «Σρωτοβάκμιο Εκνικό Δίκτυο Χγείασ (Σ.Ε.Δ.Χ.), αλλαγι ςκοποφ 

Ε.Ρ.Σ.Χ.Χ. και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

4. Φισ διατάξεισ  του π.δ. 63/2005 (Αϋ98), «Μϊδικασ Οομοκεςίασ για τθν Μυβζρνθςθ και τα Μυβερνθτικά 

ργανα». 

5. Φισ διατάξεισ του π.δ. 121/2017 (Αϋ128), «Ρργανιςμόσ του Χπουργείου Χγείασ», όπωσ ιςχφει. 

6. Φισ με αρικ. 1633/437θσ Υυνεδρίαςθσ/22-12-2017, 1681/438θσ Υυνεδρίαςθσ/28-12-2017 και 19/440θσ 

Υυνεδρίαςθσ/05-01-2018 αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου του ΕΡΣΧΧ.  

7. Φισ με αρικμ. πρωτ. Γ3α/Γ.Σ.οικ.4777/21-1-2016 (ΑΔΑ:ΩΧ1Θ465ΦΧΡ-ΠΕΕ), Γ3α/Γ.Σ.οικ.4778/21-1-2016 
(ΑΔΑ:ΩΟ7Ω465ΦΧΡ-8Ψ2), Γ3α/Γ.Σ.οικ.4780/21-1-2016 (ΑΔΑ:7ΑΨΡ465ΦΧΡ-ΦΡ6), Γ3α/Γ.Σ.οικ.40327/2-6-
2016 (ΑΔΑ: Ω9ΜΡ465ΦΧΡ-2ΩΘ), Γ3α/Γ.Σ.οικ.4781/21-1-2016 (ΑΔΑ: 7ΘΩ9465ΦΧΡ-9ΨΧ),  Γ3α/Γ.Σ.οικ.4782/21-
1-2016 (ΑΔΑ: 7ΘΤΦ465ΦΧΡ-ΡΔΝ),  Γ3α/Γ.Σ.11189/24-2-2016 (ΑΔΑ: 7Τ4Τ465ΦΧΡ-Φ6Θ), Γ3α/Γ.Σ.οικ.4783/21-
12016 (ΑΔΑ: ΩΜΥΞ465ΦΧΡ-ΔΧΧ), Γ3α/Γ.Σ.18013/2-6-2016 (ΑΔΑ: 7ΦΤΗ465ΦΧΡ-ΧΦΘ), Γ3α/Γ.Σ.οικ.4785/21-1-
2016 (ΑΔΑ: 6ΜΤΧ465ΦΧΡ-Θ9Χ), Αποφάςεισ του Χπουργοφ Χγείασ περί του κακοριςμοφ Φομζων Σρωτοβάκμιασ 
Φροντίδασ Χγείασ (Φο.Σ.Φ.Χ.). 

8. Αποφάςεισ ΔΧΣΕ 56834/22-12-2017- ΑΔΑ: ΨΓΣΞ469Θ26-0Θ0 (1
θ
 ΧΣΕ),  62012/22-12-2017-ΑΔΑ: 73Θ9469Θ2Π-

7ΤΡ (2
θ 

ΧΣΕ), 49123/20-12-2017- ΑΔΑ: ΩΔΤ2ΡΤΕΣ-ΔΙΞ (3
θ
 ΧΣΕ), 50877/27-12-2017-ΑΔΑ: 97

Θ
7ΡΤ1Ρ-ΨΩΒ (4

θ
 

ΧΣΕ), 40547/19-12-2017-ΑΔΑ: ΨΤ72469Θ2Γ-2ΨΡ (5
θ
 ΧΣΕ), 9705/ 28-12-2017 ΑΔΑ: 7Φ2Φ469ΘΔΞ-ΠΙΤ (6

θ
 ΧΣΕ), 

24638/20-12-2017 ΑΔΑ: Ω705469Θ21-ΕΜ0 (7
θ
 ΧΣΕ)   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ 

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                               Αθήνα,…..01.2018 
                                                      Aριθ. Πρωτ.: 

Δ/νση: Απ.Παύλου 12 

Τ.Κ.: 115 21, Μαρούσι 

Τηλ: 210 ………….. 

Fax: …………………… 

E-mail: president@eopyy.gr 
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9. Φθν υπ αρικμ ……υπουργικι απόφαςθ (αναμζνεται ςε ΦΕΜ) 

 

10. Φθ με αρικ. __________________ ειςιγθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρικονομικϊν Χπθρεςιϊν του Χπουργείου 

Χγείασ ςφμφωνα με τθν παρ. 5, περ. ε του άρκρου 24 του ν.4270/2014, όπωσ ιςχφει, 

__________________________________________________________________________________________

__________________________.  

 

11. Φθν υπ’ αρικμ. __________ απόφαςθ ΔΥ του ΕΡΣΧΧ 

 

 

Απευκφνει Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθ Ενδιαφζροντοσ  

Σροκειμζνου να ςυνάψει ςυμβάςεισ με Ρικογενειακοφσ Ιατροφσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 

6, 7 και 11 του νόμου 4486/2017. Ρ αρικμόσ των ςυμβάςεων προκφπτει από τθ ανάγκθ κάλυψθσ του ςυνόλου του 

πλθκυςμοφ εκάςτου ΦοΣΦΧ, με βάςθ τισ αποφάςεισ των Χγειονομικϊν Σεριφερειϊν τθσ χϊρασ.  

 Ρι ενδιαφερόμενοι ιατροί για τθ ςφναψθ των ςυμβάςεων καλοφνται, εφόςον κατζχουν τα γενικά και 

υποχρεωτικά προςόντα, να υποβάλουν «ΑΙΦΘΥΘ – ΧΣΕΧΘΧΟΘ ΔΘΝΩΥΘ» κακϊσ και τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, 

ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ΕΑΝΕ/Γ.Σ. 96258/2017/ 15-1-2018 (ΦΕΜ …………………..) υπουργικι απόφαςθ και τουσ 

όρουσ τθσ παροφςασ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

Οικογενειακόσ Ιατρόσ 
 
Υφμφωνα με το άρκρο 6 του Ο.4486/2017, ο οικογενειακόσ ιατρόσ παρζχει ολοκλθρωμζνθ και ςυνεχι φροντίδα 

ςτο άτομο με ςκοπό τθν πρόλθψθ τθσ νόςου και τθν προαγωγι τθσ υγείασ. 

Ρ οικογενειακόσ ιατρόσ μπορεί να είναι ιατρόσ ςυμβεβλθμζνοσ με τον ΕΡΣΧΧ με εγγεγραμμζνο πλθκυςμό 

ευκφνθσ. Ωσ οικογενειακοί ιατροί δε ορίηονται δυνάμει του προειρθμζνου άρκρου, παρ. 3 ιατροί ειδικότθτασ 

γενικισ ιατρικισ ι πακολογίασ ςε αναλογία ζνασ (1) ιατρόσ ανά δφο χιλιάδεσ διακόςιουσ πενιντα (2.250) 

εγγεγραμμζνουσ ενιλικεσ και παιδίατροι ςε αναλογία ζνασ (1) ανά χίλια πεντακόςια (1.500) παιδιά. 

 

Υτο πλαίςιο του επιςτθμονικοφ του ζργου, ο ιατρόσ ειδικότθτασ Γενικισ Ιατρικισ ι Πακολογίασ για τον ενιλικο 

πλθκυςμό οφείλει ιδίωσ:  

 να διαγιγνϊςκει κζματα υγείασ του ατόμου και να εντοπίηει τισ πικανζσ αιτίεσ τουσ, 

 να επιλφει και να χειρίηεται ςυνικθ προβλιματα υγείασ,  

 να ςυνδιαχειρίηεται τουσ χρόνιουσ αςκενείσ και τισ διαταραχζσ ψυχικισ υγείασ,  

 να ςυμβάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ πολυφαρμακίασ   

 να μεριμνά για τθ φροντίδα των θλικιωμζνων και των ατόμων με αναπθρία,  

 να διαςφαλίηει τθν παροχι υπθρεςιϊν ανακουφιςτικισ-παρθγορθτικισ αγωγισ και φροντίδασ ,  

 να ςυντείνει ςτθν ψυχοκοινωνικι ευεξία ςτο πλαίςιο των αναγκϊν του αςκενοφσ, τθσ οικογζνειάσ του και 

του πλθκυςμοφ μιασ γεωγραφικά προςδιοριςμζνθσ περιοχισ,  

 να ςυμβάλλει ςτο ςυντονιςμό και ςτθ ςυνζχεια τθσ φροντίδασ υγείασ, ςτθν παραπομπι ςτα άλλα 

επίπεδα του ςυςτιματοσ υγείασ και ςε εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ φροντίδασ υγείασ, 

 να λαμβάνει, διατθρεί και ανανεϊνει το ατομικό ιςτορικό υγείασ και τισ ςυνικειεσ ηωισ του ατόμου, που 

ςχετίηονται με αυτιν και να τα καταχωρεί ςτον Ατομικό Θλεκτρονικό Φάκελο Χγείασ (Α.Θ.Φ.Χ.), να 

παραπζμπει ςε ιατροφσ ειδικοτιτων. 
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 να υλοποιεί προγράμματα αγωγισ και προαγωγισ υγείασ ςτθν κοινότθτα ςε ςυνεργαςία με τα λοιπά 

μζλθ τθσ Ρμάδασ Χγείασ (όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 7 του Ο.4486/2017) και με τοπικζσ αρχζσ, και άλλουσ 

φορείσ τθσ κοινότθτασ. Ρ ςκοπόσ και οι ςτόχοι του κάκε προγράμματοσ, κακϊσ και το πλαίςιο 

ςυνεργαςίασ, κακορίηονται με βάςθ τθν εκτίμθςθ αναγκϊν υγείασ τθσ κοινότθτασ κακϊσ και τισ 

επιμζρουσ ανάγκεσ των ςυνεργαηόμενων φορζων.  

 

 

Υτο πλαίςιο του επιςτθμονικοφ του ζργου, o ιατρόσ ειδικότθτασ Παιδιατρικισ για τον παιδικό πλθκυςμό οφείλει 

ιδίωσ:  

 να παρζχει ςυςτθματικι, ςφαιρικι και διαχρονικι παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ παιδιϊν και εφιβων,  

 να αντιμετωπίηει αςκζνειεσ και να διαχειρίηεται προβλιματα υγείασ (ζκτακτα, επείγοντα,  χρόνια 

περιςτατικά),  

 να υλοποιεί εμβολιαςμοφσ, φυματινοαντιδράςεισ και να ελζγχει τθν εμβολιαςτικι κάλυψθ,  

 να υποςτθρίηει τισ μθτζρεσ ςε κζματα κθλαςμοφ και ςίτιςθσ του βρζφουσ, αλλά και τθσ γενικότερθσ 

φροντίδασ του,  

 να πραγματοποιεί προλθπτικό ζλεγχο παιδιϊν και εφιβων με ανάπτυξθ και εφαρμογι κακολικϊν 

ανιχνευτικϊν προγραμμάτων ι επιλεκτικϊν λόγω παρουςίασ επιβαρυντικϊν παραγόντων ςτο ιςτορικό 

του παιδιοφ ι τθσ οικογζνειασ, με βάςθ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ,  

 να ενςωματϊνει τθν αναπτυξιακι παρακολοφκθςθ και τθν εκτίμθςθ δυςκολιϊν/ προβλθμάτων 

ςυμπεριφοράσ,  

 να τθρεί το Φφλλο Ιατρικισ Εξζταςθσ για το Ατομικό Δελτίο Χγείασ Ξακθτι, να ςυμπλθρϊνει το Δελτίο 

αυτοφ και να χορθγεί τισ βεβαιϊςεισ υγείασ,  

 να πραγματοποιεί κατ’ οίκον επιςκζψεισ ςε νεογζννθτα και φροντίδα μθ περιπατθτικϊν παιδιϊν με 

χρόνιεσ πακιςεισ,  

 να παραπζμπει ςε ιατροφσ ειδικοτιτων 

 να παρζχει ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ ςε παιδιά, εφιβουσ και γονείσ ιδίωσ ςε κζματα ςεξουαλικισ 

υγείασ και αντιςφλλθψθσ, εξαρτιςεων, διατροφικϊν διαταραχϊν και φροντίδα ςτθν οικογζνεια με ςκοπό 

τθν υποςτιριξθ των γονζων ςτον γονικό τουσ ρόλο και τθν πρόλθψθ και πρϊιμθ ανίχνευςθ προβλθμάτων 

ψυχικισ υγείασ, κακϊσ και ςε οικογζνειεσ υψθλοφ κινδφνου και να εξαςφαλίηει τθν κατάλλθλθ 

διαςφνδεςι τουσ με εξειδικευμζνα υποςτθρικτικά πλαίςια,  

 να υλοποιεί προγράμματα αγωγισ και προαγωγισ υγείασ ςτθν κοινότθτα ςε ςυνεργαςία με τα λοιπά 

μζλθ τθσ Ρμάδασ Χγείασ (όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 7 του Ο.4486/2017) και με τοπικζσ αρχζσ, ςχολεία και 

άλλουσ φορείσ τθσ κοινότθτασ. Ρ ςκοπόσ και οι ςτόχοι του κάκε προγράμματοσ, κακϊσ και το πλαίςιο 

ςυνεργαςίασ, κακορίηονται με βάςθ τθν εκτίμθςθ αναγκϊν υγείασ τθσ κοινότθτασ κακϊσ και τισ 

επιμζρουσ ανάγκεσ των ςυνεργαηόμενων φορζων.  

 

Ξε απόφαςθ του ΔΥ του ΕΡΣΧΧ εγκρίνεται θ ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ με Ρικογενειακοφσ Ιατροφσ, 

ςτθν οποία προςδιορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ, οι αμοιβαίεσ υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα των 

αντιςυμβαλλόμενων μερϊν κακϊσ και κάκε άλλθ λεπτομζρεια ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 

 
 
 
 
 
 
Κεφάλαιο Α’ 
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Α. Πίνακασ Κατανομισ Αρικμοφ υμβάςεων ανά Τ.ΠΕ και Σο.Π.Φ.Τ. 
  Υτον επόμενο ΣΙΟΑΜΑ ΜΑΦΑΟΡΞΘΥ παρατίκενται αναλυτικά ανά ΧΣΕ και ΦΡΣΦΧ οι ανάγκεσ για 
ςυμβάςεισ οικογενειακϊν ιατρϊν. 

  
 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ  
Αρικμοφ υμβάςεων ανά Τ.ΠΕ και Σο.Π.Φ.Τ. 

(ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ αποφάςεισ ΤΠΕ) 

 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ  
Τ.Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σο.Π.Φ.Τ. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΣΡΟΙ  
& 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 
ΠΑΙΔΙΑΣΡΟΙ ΔΗΜΟ/ΟΙ 

  1θ Ανατολικισ Αττικισ 1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ  3 1  ΝΑΧΤΕΩΦΙΜΘΥ 

  1θ Ανατολικισ Αττικισ 2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ  6 2  ΥΑΤΩΟΙΜΡΧ 

  1θ Ανατολικισ Αττικισ 3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ  18 4  ΜΤΩΣΙΑΥ  -  ΣΑΙΑΟΙΑΥ 

  1θ Ανατολικισ Αττικισ 4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ  0 0  ΞΑΤΜΡΣΡΧΝΡΧ ΞΕΥΡΓΑΙΑΥ 

  1θ Ανατολικισ Αττικισ 5οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ 25 8 
 ΣΑΝΝΘΟΘΥ  -  ΥΣΑΦΩΟ - 
ΑΤΦΕΞΙΔΡΥ 

  1θ Ανατολικισ Αττικισ 6οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ  6 0  ΤΑΦΘΟΑΥ - ΣΙΜΕΤΞΙΡΧ 

  1θ Ανατολικισ Αττικισ 7οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ  5 2  ΞΑΤΑΘΩΟΡΥ 

  1θ Ανατολικισ Αττικισ 8οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ 7 1  ΩΤΩΣΡΧ 

  1θ Ανατολικισ Αττικισ 9οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ 38 5  ΔΙΡΟΧΥΡΧ  -  ΜΘΦΙΥΙΑΥ 

  1θ Ανατολικισ Αττικισ 10οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ  37 7  ΑΧΑΤΟΩΟ 

  1θ Βόρειου Φομζα Ακθνϊν 11οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ  26 9 
 ΑΞΑΤΡΧΥΙΡΧ  -  ΝΧΜΡΒΤΧΥΘΥ 
- ΣΕΧΜΘΥ 

  1θ Βόρειου Φομζα Ακθνϊν 12οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ 42 4 
 ΒΤΙΝΘΥΥΙΩΟ  -  ΣΕΟΦΕΝΘΥ  -  
ΦΙΝΡΘΕΘΥ - ΨΧΧΙΜΡΧ  -  
ΧΑΝΑΟΔΤΙΡΧ 

  1θ Βόρειου Φομζα Ακθνϊν 13οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ  32 2 
 ΑΓΙΑΥ ΣΑΤΑΥΜΕΧΘΥ  -  
ΣΑΣΑΓΡΧ - ΧΡΝΑΤΓΡΧ 

  1θ 
Μεντρικοφ & Βόρειου 
Φομζα Ακθνϊν 

14οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ  18 3 
 ΞΕΦΑΞΡΤΦΩΥΕΩΥ  -  
ΦΙΝΑΔΕΝΦΕΙΑΥ - 
ΧΑΝΜΘΔΡΟΡΥ 

  1θ Βόρειου Φομζα Ακθνϊν 15οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ 33 6  ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ  -  ΟΕΑΥ ΙΩΟΙΑΥ 

  1θ 
Μεντρικοφ Φομζα 
Ακθνϊν 

16οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ  76 18  ΑΘΘΟΑΙΩΟ 

  1θ 
Μεντρικοφ Φομζα 
Ακθνϊν 

17οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ 21 5  ΓΑΝΑΦΥΙΡΧ 

  1θ 
Μεντρικοφ Φομζα 
Ακθνϊν 

18οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ 32 8  ΑΘΘΟΑΙΩΟ 

  1θ 
Μεντρικοφ & Βόρειου 
Φομζα Ακθνϊν 

19οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ 48 7  ΑΘΘΟΑΙΩΟ 

  1θ 
Μεντρικοφ Φομζα 
Ακθνϊν 

20οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Ατικισ 41 12  ΑΘΘΟΑΙΩΟ 

  1θ 
Μεντρικοφ Φομζα 
Ακθνϊν 

21οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ 11 1  ΑΘΘΟΑΙΩΟ 

  1θ 
Μεντρικοφ Φομζα 
Ακθνϊν 

22οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ  6 0  ΑΘΘΟΑΙΩΟ 

  1θ Οότιοσ Φομζασ Ακθνϊν 23οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ 80 15 
 ΜΑΝΝΙΘΕΑΥ  -  ΟΕΑΥ ΥΞΧΤΟΘΥ  
-  ΣΑΝΑΙΡΧ ΦΑΝΘΤΡΧ 

  1θ 
Μεντρικοφ & Οότιου 
Φομζα Ακθνϊν 

24οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ 46 12 
 ΔΑΦΟΘΥ - ΧΞΘΦΦΡΧ  -  ΑΓΙΡΧ 
ΔΘΞΘΦΤΙΡΧ  -  ΑΝΙΞΡΧ 

  1θ Οότιοσ Φομζασ Ακθνϊν 25οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ 47 8  ΓΝΧΦΑΔΑΥ  -  ΕΝΝΘΟΙΜΡΧ - 
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ΚΩΔΙΚΟ 
ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ  
Τ.Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σο.Π.Φ.Τ. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΣΡΟΙ  
& 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 
ΠΑΙΔΙΑΣΡΟΙ ΔΗΜΟ/ΟΙ 

ΑΤΓΧΤΡΧΣΡΝΘΥ 

  1θ 
Μεντρικοφ Φομζα 
Ακθνϊν 

26οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ 29 6  ΘΝΙΡΧΣΡΝΕΩΥ 

  1θ 
Μεντρικοφ Φομζα 
Ακθνϊν 

27οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ  28 7  ΒΧΤΩΟΡΥ  -  ΜΑΙΥΑΤΙΑΟΘΥ 

  1θ 
Μεντρικοφ Φομζα 
Ακθνϊν 

28οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ 23 3  ΗΩΓΤΑΦΡΧ 

  1θ 
Μεντρικοφ Φομζα 
Ακθνϊν 

29οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αττικισ 2 0 
 ΑΘΘΟΑΙΩΟ  -  ΞΡΥΧΑΦΡΧ - 
ΦΑΧΤΡΧ 

  2θ Δυτικισ Αττικισ Αςπροπφργου 10 3  ΑΥΣΤΡΣΧΤΓΡΧ 

  2θ Δυτικισ Αττικισ Ελευςίνασ 9 3 
 ΕΝΕΧΥΙΟΑΥ  -  ΞΑΟΔΤΑΥ - 
ΕΙΔΧΝΝΙΑΥ 

  2θ Δυτικισ Αττικισ Ξεγαρζων 9 1  ΞΕΓΑΤΕΩΟ 

  2θ Δυτικόσ Φομζασ Ακθνϊν Ιλίου 30 6  ΙΝΙΡΧ 

  2θ Δυτικόσ Φομζασ Ακθνϊν Αγ. Αναργφρων 52 11 
 ΦΧΝΘΥ  -  ΑΓΙΩΟ ΑΟΑΤΓΧΤΩΟ - 
ΜΑΞΑΦΕΤΡΧ  -  
ΣΕΦΤΡΧΣΡΝΕΩΥ 

  2θ Δυτικόσ Φομζασ Ακθνϊν 1οσ Σεριςτεριου  17 0  ΣΕΤΙΥΦΕΤΙΡΧ 

  2θ Δυτικόσ Φομζασ Ακθνϊν 2οσ 20 0  ΣΕΤΙΥΦΕΤΙΡΧ 

  2θ Δυτικόσ Φομζασ Ακθνϊν Χαϊδαρίου 11 4  ΧΑΛΔΑΤΙΡΧ 

  2θ Δυτικόσ Φομζασ Ακθνϊν Αιγάλεω 32 7  ΑΓΙΑΥ ΒΑΤΒΑΤΑΥ  -  ΑΙΓΑΝΕΩ 

  2θ Σειραιϊσ Οίκαιασ 58 13 
 ΜΡΤΧΔΑΝΝΡΧ  -  ΟΙΜΑΙΑΥ - 
ΑΓΙΡΧ ΙΩΑΟΟΘ ΤΕΟΦΘ 

  2θ Σειραιϊσ Σεράματοσ 9 1  ΣΕΤΑΞΑΦΡΥ 

  2θ Σειραιϊσ 
Μερατςινίου - 
Δραπετςϊνασ 

29 4  ΜΕΤΑΦΥΙΟΙΡΧ - ΔΤΑΣΕΦΥΩΟΑΥ 

  2θ ΟότιοσΑκθνϊν Ξοςχάτου 6 0  ΞΡΥΧΑΦΡΧ - ΦΑΧΤΡΧ 

  2θ Σειραιϊσ 1οσ Σειραιά 21 3  ΣΕΙΤΑΙΩΥ 

  2θ Σειραιϊσ 2οσ Σειραιά 21 3  ΣΕΙΤΑΙΩΥ 

  2θ 
Ανατολικισ Αττικισ & 
Μζασ Μφκνου 

Βάρθσ 4 4 
 ΒΑΤΘΥ - ΒΡΧΝΑΥ - 
ΒΡΧΝΙΑΓΞΕΟΘΥ  -  ΜΕΑΥ  -  
ΜΧΘΟΡΧ 

  2θ Οιςων Υαλαμίνασ 0 4  ΥΑΝΑΞΙΟΡΥ 

  2θ Οιςων Αίγινασ - Αγκιςτρίου 2 0  ΑΓΜΙΥΦΤΙΡΧ  -  ΑΙΓΙΟΑΥ 

  2θ Οιςων 
Φροιηθνίασ - Σόρου - 
Χδρασ 

0 0 
 ΣΡΤΡΧ  -  ΥΣΕΦΥΩΟ  -  
ΦΤΡΙΗΘΟΙΑΥ  -  ΧΔΤΑΥ 

  2θ Οιςων Μυκιρων 2 0  ΜΧΘΘΤΩΟ 

  2θ Οιςοσ Νζςβοσ  1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Νζςβου 0 4  ΝΕΥΒΡΧ 

  2θ Οιςοσ Νζςβοσ  2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Νζςβου 0 1  ΝΕΥΒΡΧ 

  2θ Οιςοσ Νζςβοσ  3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Νζςβου 0 1  ΝΕΥΒΡΧ 

  2θ Οιςοσ Νζςβοσ  4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Νζςβου 0 0  ΝΕΥΒΡΧ 

  2θ 
Οιςοι Νιμνοσ, Αγ. 
Ευςτράτιοσ 

Φο.Σ.Φ.Χ. Νιμνου - 
Αγίου Ευςτρατίου 

4 0 
 ΑΓΙΡΧ ΕΧΥΦΤΑΦΙΡΧ  -  
ΝΘΞΟΡΧ 

  2θ 
Οιςοι Χίοσ, Ρινοφςςεσ, 
Ψαρρά 

1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Χίου 10 3  ΡΙΟΡΧΥΥΩΟ  -  ΧΙΡΧ  -  ΨΑΤΩΟ 

  2θ 
Οιςοι Χίοσ, Ρινοφςςεσ, 
Ψαρρά 

2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Χίου 0 1  ΧΙΡΧ 
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ΚΩΔΙΚΟ 
ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ  
Τ.Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σο.Π.Φ.Τ. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΣΡΟΙ  
& 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 
ΠΑΙΔΙΑΣΡΟΙ ΔΗΜΟ/ΟΙ 

  2θ 
Οιςοσ Υάμοσ, 
Αγακονιςι 

1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Υάμου 2 2  ΥΑΞΡΧ  -  ΑΓΑΘΡΟΘΥΙΡΧ 

  2θ 
Οιςοσ Υάμοσ, 
Αγακονιςι 

2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Υάμου 0 0  ΥΑΞΡΧ 

  2θ 
Οιςοι Ικαρίασ, 
Φοφρνοι, Μορςεϊν, 
Θφμαινα 

1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Ικαρίασ 0 0 
 ΙΜΑΤΙΑΥ  -  ΦΡΧΤΟΩΟ 
ΜΡΤΥΕΩΟ 

  2θ 
Οιςοι Ικαρίασ, 
Φοφρνοι, Μορςεϊν, 
Θφμαινα 

2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Ικαρίασ 0 0  ΙΜΑΤΙΑΥ 

  2θ Οιςοσ Υφροσ Φο.Σ.Φ.Χ. Υφρου 8 3 
 ΥΕΤΙΦΡΧ  -  ΥΙΦΟΡΧ  -  ΥΧΤΡΧ - 
ΕΤΞΡΧΣΡΝΘΥ 

  2θ Οιςοσ Άνδροσ Φο.Σ.Φ.Χ. Άνδρου 1 0  ΑΟΔΤΡΧ 

  2θ Οιςοσ Φινοσ Φο.Σ.Φ.Χ. Φινου 2 0  ΦΘΟΡΧ  

  2θ Οιςοσ Σάροσ Φο.Σ.Φ.Χ. Σάρου 1 2 
 ΑΥΦΧΣΑΝΑΙΑΥ  -  ΑΟΦΙΣΑΤΡΧ  -  
ΣΑΤΡΧ 

  2θ 
Οιςοι Οάξοσ, Δονοφςα, 
Θρακλειά, Μουφονιςια, 
Υχοινοφςςα 

Φο.Σ.Φ.Χ. Οάξου 3 2 
 ΟΑΠΡΧ ΜΑΙ ΞΙΜΤΩΟ 
ΜΧΜΝΑΔΩΟ 

  2θ Οιςοσ Ξφκονοσ, Διλοσ Φο.Σ.Φ.Χ. Ξυκόνου 0 1  ΞΧΜΡΟΡΧ 

  2θ Οιςοι Ξιλοσ, Μίμωλοσ Φο.Σ.Φ.Χ. Ξιλου 0 0  ΜΙΞΩΝΡΧ  -  ΞΘΝΡΧ 

  2θ 
Οιςοι Θιρα, Θθραςιά, 
Ανάφθ 

Φο.Σ.Φ.Χ. Θιρασ 5 2  ΑΟΑΦΘΥ  -  ΘΘΤΑΥ 

  2θ 
Οιςοι Κοσ, Υίκινοσ, 
Φολζγανδροσ 

Φο.Σ.Φ.Χ. Κου 0 0 
 ΙΘΦΩΟ  -  ΥΙΜΙΟΡΧ  -  
ΦΡΝΕΓΑΟΔΤΡΧ 

  2θ Οιςοσ Αμοργόσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αμοργοφ 0 0  ΑΞΡΤΓΡΧ 

  2θ 
Οιςοι Τόδοσ, Χάλκθ, 
Υφμθ, Φιλοσ, Ξεγίςτθ 

1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Τόδου 7 2 
 ΞΕΓΙΥΦΘΥ  -  ΤΡΔΡΧ  -  ΥΧΞΘΥ  
-  ΦΘΝΡΧ 

  2θ 
Οιςοι Τόδοσ, Χάλκθ, 
Υφμθ, Φιλοσ, Ξεγίςτθ 

2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Τόδου 7 3  ΤΡΔΡΧ  -  ΧΑΝΜΘΥ 

  2θ 
Οιςοι Τόδοσ, Χάλκθ, 
Υφμθ, Φιλοσ, Ξεγίςτθ 

3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Τόδου 0 3  ΤΡΔΡΧ 

  2θ Οιςοι Σάτμοσ, Νειψοί Φο.Σ.Φ.Χ. Σάτμου 0 0  ΝΕΙΨΩΟ  -  ΣΑΦΞΡΧ 

  2θ Οιςοι Νζροσ Φο.Σ.Φ.Χ. Νζρου 2 0  ΝΕΤΡΧ 

  2θ Οιςοι Μάρπακοσ, Μάςοσ Φο.Σ.Φ.Χ. Μαρπάκου 0 0  ΜΑΤΣΑΘΡΧ  -  ΜΑΥΡΧ 

  2θ Οιςοι Μωσ, Οίςυροσ 1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Μω 8 3  ΜΩ  - ΟΙΥΧΤΡΧ 

  2θ Οιςοι Μωσ, Οίςυροσ 2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Μω 1 1  ΜΩ 

  2θ Οιςοσ Μάλυμνοσ Φο.Σ.Φ.Χ. Μαλφμνου 0 0  ΜΑΝΧΞΟΙΩΟ 

  3θ Θεςςαλονίκθσ 1οσ Θεςςαλονίκθσ 17 3  ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ  

  3θ Θεςςαλονίκθσ 2οσ Θεςςαλονίκθσ 22 4 

 ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ  -  
ΑΞΣΕΝΡΜΘΣΩΟ - 
ΞΕΟΕΞΕΟΘΥ  -  ΜΡΤΔΕΝΙΡΧ - 
ΕΧΡΥΞΡΧ 

  3θ Θεςςαλονίκθσ 3οσ Θεςςαλονίκθσ 63 13 
 ΟΕΑΣΡΝΘΥ - ΥΧΜΕΩΟ  -  
ΣΑΧΝΡΧ ΞΕΝΑ  -  ΣΧΝΑΙΑΥ - 
ΧΡΤΦΙΑΦΘ  -  ΩΤΑΙΡΜΑΥΦΤΡΧ 

  3θ Θεςςαλονίκθσ 4οσ Θεςςαλονίκθσ 15 2  ΜΡΤΔΕΝΙΡΧ - ΕΧΡΥΞΡΧ 

  3θ Θεςςαλονίκθσ 5οσ Θεςςαλονίκθσ 2 1 
 ΩΤΑΙΡΜΑΥΦΤΡΧ  -  ΒΡΝΒΘΥ  -  
ΝΑΓΜΑΔΑ 

  3θ Θεςςαλονίκθσ 6οσ Θεςςαλονίκθσ 10 4 
 ΩΤΑΙΡΜΑΥΦΤΡΧ  -  ΔΕΝΦΑ  -  
ΧΑΝΜΘΔΡΟΡΥ 
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ  
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΣΡΟΙ  
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ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 
ΠΑΙΔΙΑΣΡΟΙ ΔΗΜΟ/ΟΙ 

  3θ Θεςςαλονίκθσ 7οσ Θεςςαλονίκθσ 0 1  ΔΕΝΦΑ  -  ΧΑΝΜΘΔΡΟΡΥ 

  3θ Θεςςαλονίκθσ 8οσ Θεςςαλονίκθσ 0 1  ΧΑΝΜΘΔΡΟΡΥ  -  ΣΕΝΝΑΥ 

  3θ Θμακίασ 1οσ Θμακίασ 14 7  ΒΕΤΡΙΑΥ  

  3θ Θμακίασ 2οσ Θμακίασ 6 2  ΟΑΡΧΥΑΥ  

  3θ Θμακίασ 3οσ Θμακίασ 2 2  ΑΝΕΠΑΟΔΤΕΙΑΥ  

  3θ Σζλλασ 1οσ Σζλλασ 4 5  ΣΕΝΝΑΥ  

  3θ Σζλλασ 2οσ Σζλλασ 6 1  ΕΔΕΥΥΑΥ  

  3θ Σζλλασ 3οσ Σζλλασ 0 1 
 ΣΕΝΝΑΥ  -  ΕΔΕΥΥΑΥ  -  
ΥΜΧΔΤΑΥ 

  3θ Σζλλασ 4οσ Σζλλασ 0 0  ΑΝΞΩΣΙΑΥ  

  3θ Σιερίασ 1οσ Σιερίασ 0 2  ΣΧΔΟΑΥ - ΜΡΝΙΟΔΤΡΧ  

  3θ Σιερίασ 2οσ Σιερίασ 8 8 
 ΣΧΔΟΑΥ - ΜΡΝΙΟΔΤΡΧ  -  
ΜΑΦΕΤΙΟΘΥ 

  3θ Σιερίασ 3οσ Σιερίασ 0 3 
 ΜΑΦΕΤΙΟΘΥ  -  ΔΙΡΧ - 
ΡΝΧΞΣΡΧ 

  3θ Μοηάνθσ 1οσ Μοηάνθσ 12 7  ΜΡΗΑΟΘΥ  

  3θ Μοηάνθσ 2οσ Μοηάνθσ 11 4  ΕΡΤΔΑΙΑΥ  

  3θ Μοηάνθσ 3οσ Μοηάνθσ 0 0  ΥΕΤΒΙΩΟ - ΒΕΝΒΕΟΦΡΧ  

  3θ Μοηάνθσ 4οσ Μοηάνθσ 0 1  ΒΡΛΡΧ  

  3θ Μοηάνθσ 5οσ Μοηάνθσ 0 1  ΒΡΛΡΧ  -  ΟΕΥΦΡΤΙΡΧ 

  3θ Γ ρεβενϊν 1οσ Γ ρεβενϊν 7 2  ΓΤΕΒΕΟΩΟ  -  ΔΕΥΜΑΦΘΥ 

  3θ Μαςτοριάσ 1οσ Μαςτοριάσ 0 1 
 ΒΡΛΡΧ  -  ΟΕΥΦΡΤΙΡΧ  -  
ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ  -  ΡΤΕΥΦΙΔΡΥ 

  3θ Μαςτοριάσ 2οσ Μαςτοριάσ 10 4  ΜΑΥΦΡΤΙΑΥ 

  3θ Φλϊρινασ 1οσ Φλϊρινασ 6 1  ΣΤΕΥΣΩΟ  -  ΦΝΩΤΙΟΑΥ 

  3θ Φλϊρινασ 2οσ Φλϊρινασ 0 2  ΑΞΧΟΦΑΙΡΧ  

  4θ Δράμασ 1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Δράμασ 19 6 ΔΡΠΑΦΡΧ  - ΔΤΑΞΑΥ 

  4θ Δράμασ 2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Δράμασ 0 1  ΣΤΡΥΡΦΥΑΟΘΥ  

  4θ Δράμασ 3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Δράμασ 0 1  ΜΑΦΩ ΟΕΧΤΡΜΡΣΙΡΧ  

  4θ Δράμασ 4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Δράμασ 0 0  ΣΑΤΑΟΕΥΦΙΡΧ  

  4θ Μαβάλασ 1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Μαβάλασ 23 7  ΜΑΒΑΝΑΥ  

  4θ Μαβάλασ 2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Μαβάλασ 0 2  ΣΑΓΓΑΙΡΧ  

  4θ Μαβάλασ 3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Μαβάλασ 0 1  ΟΕΥΦΡΧ  

  4θ Μαβάλασ 4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Μαβάλασ 0 0  ΘΑΥΡΧ  

  4θ Πάνκθσ 1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Πάνκθσ 17 6  ΑΒΔΘΤΩΟ  -  ΠΑΟΘΘΥ 

  4θ Πάνκθσ 2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Πάνκθσ 2 1 
 ΟΕΥΦΡΧ  -  ΠΑΟΘΘΥ  -  
ΦΡΣΕΙΤΡΧ 

  4θ Πάνκθσ 3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Πάνκθσ 0 2  ΞΧΜΘΥ 

  4θ Πάνκθσ 4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Πάνκθσ 0 2  ΑΒΔΘΤΩΟ  -  ΦΡΣΕΙΤΡΧ 

  4θ Μομοτθνι 
1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Μομοτθνισ 

14 6  ΜΡΞΡΦΘΟΘΥ 

  4θ Μομοτθνι 2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 0 2  ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΧΣΡΝΘΥ  -  
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ΚΩΔΙΚΟ 
ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ  
Τ.Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σο.Π.Φ.Τ. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΣΡΟΙ  
& 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 
ΠΑΙΔΙΑΣΡΟΙ ΔΗΜΟ/ΟΙ 

Μομοτθνισ ΑΤΤΙΑΟΩΟ  -  ΞΑΤΩΟΕΙΑΥ - 
ΥΑΣΩΟ 

  4θ Μομοτθνι 
3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Μομοτθνισ 

0 0  ΜΡΞΡΦΘΟΘΥ  -  ΙΑΥΞΡΧ 

  4θ Αλεξανδροφπολθ 
1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Αλεξανδροφπολθσ 

14 5  ΑΝΕΠΑΟΔΤΡΧΣΡΝΘΥ  

  4θ Αλεξανδροφπολθ 
2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Αλεξανδροφπολθσ 

0 0  ΥΡΧΦΝΙΡΧ  

  4θ Αλεξανδροφπολθ 
3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Αλεξανδροφπολθσ 

0 3 
 ΔΙΔΧΞΡΦΕΙΧΡΧ  -  
ΡΤΕΥΦΙΑΔΑΥ 

  4θ Αλεξανδροφπολθ 
4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Αλεξανδροφπολθσ 

3 0  ΡΤΕΥΦΙΑΔΑΥ  

  4θ Αλεξανδροφπολθ 
5οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Αλεξανδροφπολθσ 

0 0  ΥΑΞΡΘΤΑΜΘΥ  

  4θ Θεςςαλονίκθσ 
9οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Θεςςαλονίκθσ 

45 9 
 ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ  -  
ΜΑΝΑΞΑΤΙΑΥ 

  4θ Θεςςαλονίκθσ 
10οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Θεςςαλονίκθσ 

22 4  ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ 

  4θ Θεςςαλονίκθσ 
11οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Θεςςαλονίκθσ 

1 0  ΘΕΤΞΘΥ 

  4θ Θεςςαλονίκθσ 
12οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Θεςςαλονίκθσ 

10 5  ΘΕΤΞΑΛΜΡΧ 

  4θ Θεςςαλονίκθσ 
13οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Θεςςαλονίκθσ 

2 0  ΒΡΝΒΘΥ  -  ΝΑΓΜΑΔΑ 

  4θ Θεςςαλονίκθσ 
14οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Θεςςαλονίκθσ 

0 0  ΒΡΝΒΘΥ 

  4θ Θεςςαλονίκθσ 
15οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Θεςςαλονίκθσ 

2 1  ΝΑΓΜΑΔΑ  -  ΣΡΝΧΓΧΤΡΧ 

  4θ Χαλκιδικισ 
1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Χαλκιδικισ 

0 1  ΟΕΑΥ ΣΤΡΣΡΟΦΙΔΑΥ 

  4θ Χαλκιδικισ 
2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Χαλκιδικισ 

0 1  ΣΡΝΧΓΧΤΡΧ  

  4θ Χαλκιδικισ 
3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Χαλκιδικισ 

4 2  ΟΕΑΥ ΣΤΡΣΡΟΦΙΔΑΥ  

  4θ Χαλκιδικισ 
4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Χαλκιδικισ 

0 2  ΜΑΥΥΑΟΔΤΑΥ  

  4θ Χαλκιδικισ 
5οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Χαλκιδικισ 

0 0  ΥΙΘΩΟΙΑΥ  

  4θ Χαλκιδικισ 
6οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Χαλκιδικισ 

0 0 ΜΑΤΧΩΟ 

  4θ Μιλκίσ 1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Μιλικίσ 0 3  ΜΙΝΜΙΥ  

  4θ Μιλκίσ 2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Μιλικίσ 2 2  ΜΙΝΜΙΥ  

  4θ Μιλκίσ 3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Μιλικίσ 0 1  ΣΑΙΡΟΙΑΥ  

  4θ Μιλκίσ 4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Μιλικίσ 0 1  ΣΑΙΡΟΙΑΥ  

  4θ Υερρϊν 1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Υερρϊν 16 7 
 ΕΞΞΑΟΡΧΘΝ ΣΑΣΣΑ  -  
ΥΕΤΤΩΟ 

  4θ Υερρϊν 2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Υερρϊν 0 0  ΥΙΟΦΙΜΘΥ  

  4θ Υερρϊν 3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Υερρϊν 0 2  ΘΤΑΜΝΕΙΑΥ  

  4θ Υερρϊν 4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Υερρϊν 5 4 
 ΥΕΤΤΩΟ  -  ΘΤΑΜΝΕΙΑΥ  -  
ΒΙΥΑΝΦΙΑΥ 

  4θ Υερρϊν 5οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Υερρϊν 0 1  ΒΙΥΑΝΦΙΑΥ  

  4θ Υερρϊν 6οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Υερρϊν 0 1  ΒΙΥΑΝΦΙΑΥ  

  4θ Υερρϊν 
7οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Υερρϊν 
(Δθμοτικι Ενότθτα 

0 2  ΑΞΦΙΣΡΝΘΥ  
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ΚΩΔΙΚΟ 
ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ  
Τ.Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σο.Π.Φ.Τ. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΣΡΟΙ  
& 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 
ΠΑΙΔΙΑΣΡΟΙ ΔΗΜΟ/ΟΙ 

Τοδολίβουσ) 

  4θ Υερρϊν 8οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Υερρϊν 0 1 
 ΕΞΞΑΟΡΧΘΝ ΣΑΣΣΑ  -  ΟΕΑΥ 
ΗΙΧΟΘΥ 

  4θ Υερρϊν 
9οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Υερρϊν 
(Δθμοτικι Ενότθτα 
Υιδθροκαςτροφ) 

0 1  ΥΙΟΦΙΜΘΥ  

  5θ Νάριςασ 1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Νάριςασ 0 1  ΑΓΙΑΥ  -  ΜΙΝΕΝΕΤ 

  5θ Νάριςασ 2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Νάριςασ 0 1  ΑΓΙΑΥ  -  ΦΕΞΣΩΟ 

  5θ Νάριςασ 3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Νάριςασ 0 2  ΕΝΑΥΥΡΟΑΥ  

  5θ Νάριςασ 4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Νάριςασ 0 4 
 ΜΙΝΕΝΕΤ  -  ΕΝΑΥΥΡΟΑΥ  -  
ΝΑΤΙΥΑΙΩΟ  -  ΦΧΤΟΑΒΡΧ 

  5θ Νάριςασ 5οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Νάριςασ 0 2  ΜΙΝΕΝΕΤ  -  ΦΑΤΥΑΝΩΟ 

  5θ Νάριςασ 6οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Νάριςασ 50 14  ΝΑΤΙΥΑΙΩΟ  

  5θ Ξαγνθςίασ 
1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Ξαγνθςίασ 

0 2  ΑΝΞΧΤΡΧ  

  5θ Ξαγνθςίασ 
2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Ξαγνθςίασ 

0 0  ΟΡΦΙΡΧ ΣΘΝΙΡΧ  

  5θ Ξαγνθςίασ 
3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Ξαγνθςίασ 

0 1  ΤΘΓΑ ΦΕΤΑΙΡΧ  

  5θ Ξαγνθςίασ 
4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Ξαγνθςίασ 

0 1  ΗΑΓΡΤΑΥ - ΞΡΧΤΕΥΙΡΧ  

  5θ Ξαγνθςίασ 
5οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Ξαγνθςίασ 

52 12  ΒΡΝΡΧ  

  5θ 
Ξαγνθςίασ & 
Υποράδων 

1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Υποράδων 

2 0  ΑΝΡΟΟΘΥΡΧ  -  ΥΜΡΣΕΝΡΧ 

  5θ Υποράδων 
2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Υποράδων 

0 0  ΥΜΙΑΘΡΧ 

  5θ Μαρδίτςασ 
1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Μαρδίτςασ 

1 3 
 ΑΤΓΙΘΕΑΥ  -  ΜΑΤΔΙΦΥΑΥ  -  
ΝΙΞΟΘΥ ΣΝΑΥΦΘΤΑ  -  
ΞΡΧΗΑΜΙΡΧ 

  5θ Μαρδίτςασ 
2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Μαρδίτςασ 

0 2  ΜΑΤΔΙΦΥΑΥ  -  ΣΑΝΑΞΑ 

  5θ Μαρδίτςασ 
3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Μαρδίτςασ 

2 2  ΜΑΤΔΙΦΥΑΥ  -  ΥΡΦΑΔΩΟ 

  5θ Μαρδίτςασ 
4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Μαρδίτςασ 

17 4  ΜΑΤΔΙΦΥΑΥ  

  5θ Φρικάλων 1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Φρικάλων 25 7  ΦΤΙΜΜΑΙΩΟ  

  5θ Φρικάλων 2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Φρικάλων 0 1  ΦΤΙΜΜΑΙΩΟ  -  ΜΑΝΑΞΣΑΜΑΥ 

  5θ Φρικάλων 3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Φρικάλων 0 2  ΦΤΙΜΜΑΙΩΟ  -  ΣΧΝΘΥ 

  5θ Φρικάλων 4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Φρικάλων 0 2  ΦΤΙΜΜΑΙΩΟ  -  ΦΑΤΜΑΔΡΟΑΥ 

  5θ Φκιϊτιδασ 
1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Φκιϊτιδασ 

32 9  ΝΑΞΙΕΩΟ  

  5θ Φκιϊτιδασ 
2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Φκιϊτιδασ 

0 1 
 ΝΑΞΙΕΩΟ  -  ΑΞΦΙΜΝΕΙΑΥ - 
ΕΝΑΦΕΙΑΥ  -  ΞΩΝΡΧ - ΑΓΙΡΧ 
ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΡΧ 

  5θ Φκιϊτιδασ 
3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Φκιϊτιδασ 

0 2 
 ΞΩΝΡΧ - ΑΓΙΡΧ 
ΜΩΟΥΦΑΟΦΙΟΡΧ  -  ΝΡΜΤΩΟ 

  5θ Φκιϊτιδασ 
4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Φκιϊτιδασ 

2 0  ΔΡΞΡΜΡΧ 

  5θ Φκιϊτιδασ 
5οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Φκιϊτιδασ 

0 1  ΝΑΞΙΕΩΟ  -  ΥΦΧΝΙΔΡΥ 

  5θ Φκιϊτιδασ 
6οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Φκιϊτιδασ 

4 2  ΝΑΞΙΕΩΟ  -  ΞΑΜΤΑΜΩΞΘΥ 
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ΚΩΔΙΚΟ 
ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ  
Τ.Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σο.Π.Φ.Τ. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΣΡΟΙ  
& 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 
ΠΑΙΔΙΑΣΡΟΙ ΔΗΜΟ/ΟΙ 

  5θ Φωκίδασ 1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Φωκίδασ 2 1  ΔΕΝΦΩΟ 

  5θ Φωκίδασ 2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Φωκίδασ 4 1  ΔΕΝΦΩΟ 

  5θ Φωκίδασ 3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Φωκίδασ 5 2  ΔΕΝΦΩΟ  -  ΔΩΤΙΔΡΥ 

  5θ Βοιωτίασ 1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Βοιωτίασ 9 2  ΘΘΒΑΙΩΟ  

  5θ Βοιωτίασ 2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Βοιωτίασ 2 1  ΦΑΟΑΓΤΑΥ  

  5θ Βοιωτίασ 3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Βοιωτίασ 12 3 
 ΔΙΥΦΡΞΡΧ - ΑΤΑΧΡΒΑΥ - 
ΑΟΦΙΜΧΤΑΥ  -  ΝΕΒΑΔΕΩΟ 

  5θ Βοιωτίασ 4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Βοιωτίασ 0 2  ΘΘΒΑΙΩΟ  -  ΦΑΟΑΓΤΑΥ 

  5θ Βοιωτίασ 5οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Βοιωτίασ 0 0  ΦΑΟΑΓΤΑΥ 

  5θ Βοιωτίασ 6οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Βοιωτίασ 0 2  ΑΝΙΑΤΦΡΧ  -  ΑΝΙΑΤΦΡΧ 

  5θ Βοιωτίασ 7οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Βοιωτίασ 0 0 
 ΔΙΥΦΡΞΡΧ - ΑΤΑΧΡΒΑΥ - 
ΑΟΦΙΜΧΤΑΥ  -  ΝΕΒΑΔΕΩΟ  -  
ΑΝΙΑΤΦΡΧ 

  5θ Ευρυτανίασ 
1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Ευρυτανίασ  

4 1  ΑΓΤΑΦΩΟ  -  ΜΑΤΣΕΟΘΥΙΡΧ 

  5θ Εφβοιασ 1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Εφβοιασ 35 10 
 ΜΧΞΘΥ - ΑΝΙΒΕΤΙΡΧ  -  
ΧΑΝΜΙΔΕΩΟ 

  5θ Εφβοιασ 2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Εφβοιασ 8 5 
 ΜΧΞΘΥ - ΑΝΙΒΕΤΙΡΧ  -  
ΕΤΕΦΤΙΑΥ 

  5θ Εφβοιασ 3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Εφβοιασ 2 1  ΙΥΦΙΑΙΑΥ - ΑΙΔΘΨΡΧ  

  5θ Εφβοιασ 4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Εφβοιασ 0 0 
 ΞΑΟΦΡΧΔΙΡΧ - ΝΙΞΟΘΥ - 
ΑΓΙΑΥ ΑΟΟΑΥ  

  5θ Εφβοιασ 5οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Εφβοιασ 0 2  ΔΙΤΦΧΩΟ - ΞΕΥΥΑΣΙΩΟ  

  5θ Εφβοιασ 6οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Εφβοιασ 0 0  ΥΜΧΤΡΧ  

  5θ Εφβοιασ 7οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Εφβοιασ 0 1  ΜΑΤΧΥΦΡΧ  

  6θ Άρτασ  1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Άρτασ   7 1  ΑΤΦΑΙΩΟ  

  6θ Άρτασ  2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Άρτασ   0 0  ΜΕΟΦΤΙΜΩΟ ΦΗΡΧΞΕΤΜΩΟ  

  6θ Άρτασ  3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Άρτασ   0 0  ΜΕΟΦΤΙΜΩΟ ΦΗΡΧΞΕΤΜΩΟ  

  6θ Άρτασ  4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Άρτασ   0 1 
 ΓΕΩΤΓΙΡΧ ΜΑΤΑΛΥΜΑΜΘ  -  
ΟΙΜΡΝΑΡΧ ΥΜΡΧΦΑ 

  6θ Σρζβεηασ  1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Σρζβεηασ  2 0  ΣΤΕΒΕΗΑΥ  

  6θ Σρζβεηασ  2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Σρζβεηασ  1 1  ΗΘΤΡΧ  

  6θ Σρζβεηασ  3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Σρζβεηασ  0 0  ΗΘΤΡΧ  

  6θ Σρζβεηασ  4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Σρζβεηασ  2 1  ΣΑΤΓΑΥ  

  6θ Σρζβεηασ  5οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Σρζβεηασ  1 1  ΣΑΤΓΑΥ  

  6θ Ιωαννίνων  
1οσ Φο.Σ.Φ.Χ.  
Ιωαννίνων  

16 2  ΗΑΓΡΤΙΡΧ  -  ΙΩΑΟΟΙΦΩΟ 

  6θ Ιωαννίνων  
2οσ Φο.Σ.Φ.Χ.  
Ιωαννίνων  

0 1  ΗΙΦΥΑΥ  

  6θ Ιωαννίνων  
3οσ Φο.Σ.Φ.Χ.  
Ιωαννίνων  

0 1  ΔΩΔΩΟΘΥ  

  6θ Ιωαννίνων  
4οσ Φο.Σ.Φ.Χ.  
Ιωαννίνων  

0 0  ΣΩΓΩΟΙΡΧ  

  6θ Ιωαννίνων  
5οσ Φο.Σ.Φ.Χ.  
Ιωαννίνων  

0 0  ΜΡΟΙΦΥΑΥ  

  6θ Ιωαννίνων  
6οσ Φο.Σ.Φ.Χ.  
Ιωαννίνων  

0 0  ΞΕΦΥΡΒΡΧ  



11 
 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ  
Τ.Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σο.Π.Φ.Τ. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΣΡΟΙ  
& 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 
ΠΑΙΔΙΑΣΡΟΙ ΔΗΜΟ/ΟΙ 

  6θ Ιωαννίνων  
7οσ Φο.Σ.Φ.Χ.  
Ιωαννίνων  

0 1  ΒΡΤΕΙΩΟ ΦΗΡΧΞΕΤΜΩΟ  

  6θ Θεςπρωτίασ  
1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Θεςπρωτίασ 

0 0  ΘΓΡΧΞΕΟΙΦΥΑΥ  -  ΦΙΝΙΑΦΩΟ 

  6θ Θεςπρωτίασ  
2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Θεςπρωτίασ 

2 1  ΘΓΡΧΞΕΟΙΦΥΑΥ  

  6θ Θεςπρωτίασ  
3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Θεςπρωτίασ 

0 0  ΥΡΧΝΙΡΧ  

  6θ Νευκάδασ  
1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Νευκάδασ  

4 1  ΝΕΧΜΑΔΑΥ 

  6θ Νευκάδασ  
2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Νευκάδασ  

2 1  ΝΕΧΜΑΔΑΥ  -  ΞΕΓΑΟΘΥΙΡΧ 

  6θ Μζρκυρασ  1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Μζρκυρασ  5 1  ΜΕΤΜΧΤΑΥ  

  6θ Μζρκυρασ  2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Μζρκυρασ  0 2  ΜΕΤΜΧΤΑΥ  

  6θ Μζρκυρασ  3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Μζρκυρασ  0 2  ΜΕΤΜΧΤΑΥ  

  6θ Μζρκυρασ  4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Μζρκυρασ  0 1  ΜΕΤΜΧΤΑΥ  

  6θ Μζρκυρασ  5οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Μζρκυρασ  0 0  ΣΑΠΩΟ  

  6θ Μεφαλλθνίασ  
1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Μεφαλλθνίασ  

0 2  ΜΕΦΑΝΡΟΙΑΥ  

  6θ Μεφαλλθνίασ  
2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Μεφαλλθνίασ  

0 0  ΙΘΑΜΘΥ  

  6θ Ηακφνκου  
1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Ηακφνκου  

3 0  ΗΑΜΧΟΘΡΧ  

  6θ Ηακφνκου  
2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Ηακφνκου  

3 2  ΗΑΜΧΟΘΡΧ  

  6θ Αιτωλοακαρνανίασ  
1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Αιτωλοακαρνανίασ  

12 2  ΑΓΤΙΟΙΡΧ  

  6θ Αιτωλοακαρνανίασ  
2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Αιτωλοακαρνανίασ 

0 0  ΑΜΦΙΡΧ - ΒΡΟΙΦΥΑΥ  

  6θ Αιτωλοακαρνανίασ  
3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Αιτωλοακαρνανίασ 

0 1  ΑΜΦΙΡΧ - ΒΡΟΙΦΥΑΥ  

  6θ Αιτωλοακαρνανίασ  
4οσ Φο.Σ.Φ.Χ.  
Αιτωλοακαρνανίασ  

0 0  ΑΞΦΙΝΡΧΙΑΥ  

  6θ Αιτωλοακαρνανίασ  
5οσ Φο.Σ.Φ.Χ.  
Αιτωλοακαρνανίασ  

2 1  ΑΞΦΙΝΡΧΙΑΥ  

  6θ Αιτωλοακαρνανίασ  
6οσ Φο.Σ.Φ.Χ.  
Αιτωλοακαρνανίασ  

0 1  ΘΕΤΞΡΧ  

  6θ Αιτωλοακαρνανίασ  
7οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Αιτωλοακαρνανίασ  

0 0  ΙΕΤΑΥ ΣΡΝΘΥ ΞΕΥΡΝΡΓΓΙΡΧ  

  6θ Αιτωλοακαρνανίασ  
8οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Αιτωλοακαρνανίασ  

6 2  ΙΕΤΑΥ ΣΡΝΘΥ ΞΕΥΡΝΡΓΓΙΡΧ  

  6θ Αιτωλοακαρνανίασ  
9οσ Φο.Σ.Φ.Χ.  
Αιτωλοακαρνανίασ  

0 1  ΟΑΧΣΑΜΦΙΑΥ  

  6θ Αιτωλοακαρνανίασ  
10οσ Φο.Σ.Φ.Χ.  
Αιτωλοακαρνανίασ  

0 1  ΟΑΧΣΑΜΦΙΑΥ  

  6θ Αιτωλοακαρνανίασ  
11οσ Φο.Σ.Φ.Χ.  
Αιτωλοακαρνανίασ  

0 1  ΠΘΤΡΞΕΤΡΧ  

  6θ Αιτωλοακαρνανίασ  
12οσ Φο.Σ.Φ.Χ.  
Αιτωλοακαρνανίασ  

1 1  ΠΘΤΡΞΕΤΡΧ  

  6θ Αχαΐασ  
1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αχαΐασ 
(Σατρζων) 

0 0  ΣΑΦΤΕΩΟ  

  6θ Αχαΐασ  
2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Αχαΐασ(Σατρζων) 

38 10  ΣΑΦΤΕΩΟ  

  6θ Αχαΐασ  3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αχαΐασ  0 1  ΔΧΦΙΜΘΥ ΑΧΑΛΑΥ  

  6θ Αχαΐασ  4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αχαΐασ  0 0  ΕΤΧΞΑΟΘΡΧ  
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ΚΩΔΙΚΟ 
ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ  
Τ.Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σο.Π.Φ.Τ. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΣΡΟΙ  
& 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 
ΠΑΙΔΙΑΣΡΟΙ ΔΗΜΟ/ΟΙ 

  6θ Αχαΐασ  5οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αχαΐασ  0 0  ΕΤΧΞΑΟΘΡΧ  

  6θ Αχαΐασ  6οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αχαΐασ  0 1  ΑΙΓΙΑΝΕΙΑΥ  

  6θ Αχαΐασ  7οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αχαΐασ  8 1  ΑΙΓΙΑΝΕΙΑΥ  

  6θ Αχαΐασ  8οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αχαΐασ  3 1  ΜΑΝΑΒΤΧΦΩΟ  

  6θ Θλείασ  1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Θλείασ  8 0  ΣΧΤΓΡΧ  

  6θ Θλείασ  2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Θλείασ  0 1  ΑΟΔΤΑΒΙΔΑΥ - ΜΧΝΝΘΟΘΥ  

  6θ Θλείασ  3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Θλείασ  0 0  ΑΟΔΤΙΦΥΑΙΟΑΥ - ΜΤΕΥΦΕΟΩΟ  

  6θ Θλείασ  4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Θλείασ  0 1  ΑΤΧΑΙΑΥ ΡΝΧΞΣΙΑΥ  

  6θ Θλείασ  5οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Θλείασ  1 1  ΗΑΧΑΤΩΥ  

  6θ Θλείασ  6οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Θλείασ  7 2  ΘΝΙΔΑΥ  

  6θ Θλείασ  7οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Θλείασ  0 1  ΣΘΟΕΙΡΧ  

  6θ Αργολίδασ   
1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Αργολίδασ   

6 1  ΟΑΧΣΝΙΕΩΟ  

  6θ Αργολίδασ   
2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Αργολίδασ   

5 0  ΑΤΓΡΧΥ - ΞΧΜΘΟΩΟ  

  6θ Αργολίδασ   
3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Αργολίδασ   

0 0  ΕΣΙΔΑΧΤΡΧ  

  6θ Αργολίδασ   
4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Αργολίδασ   

0 0  ΕΤΞΙΡΟΙΔΑΥ  

  6θ Αρκαδίασ  1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αρκαδίασ 1 0  ΦΤΙΣΡΝΘΥ  

  6θ Αρκαδίασ  2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αρκαδίασ 0 1  ΞΕΓΑΝΡΣΡΝΘΥ  

  6θ Αρκαδίασ  3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αρκαδίασ 0 1  ΓΡΤΦΧΟΙΑΥ  

  6θ Αρκαδίασ  4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αρκαδίασ 0 1  ΓΡΤΦΧΟΙΑΥ  

  6θ Αρκαδίασ  5οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αρκαδίασ 0 0  ΒΡΤΕΙΑΥ ΜΧΟΡΧΤΙΑΥ  

  6θ Αρκαδίασ  6οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Αρκαδίασ 0 0  ΟΡΦΙΑΥ ΜΧΟΡΧΤΙΑΥ  

  6θ Μορινκίασ  
1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Μορινκίασ  

6 0  ΜΡΤΙΟΘΙΩΟ  

  6θ Μορινκίασ  
2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Μορινκίασ  

0 2  ΠΧΝΡΜΑΥΦΤΡΧ - ΕΧΤΩΥΦΙΟΘΥ  

  6θ Μορινκίασ  
3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Μορινκίασ  

0 2 
 ΝΡΧΦΤΑΜΙΡΧ - ΑΓΙΩΟ 
ΘΕΡΔΩΤΩΟ  

  6θ Μορινκίασ  
4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Μορινκίασ  

0 2  ΒΕΝΡΧ - ΒΡΧΑΥ  -  ΥΙΜΧΩΟΙΩΟ 

  6θ Μορινκίασ  
5οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Μορινκίασ  

1 1  ΥΙΜΧΩΟΙΩΟ  

  6θ Μορινκίασ  
6οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Μορινκίασ  

0 0  ΥΙΜΧΩΟΙΩΟ  

  6θ Μορινκίασ  
7οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Μορινκίασ  

0 1  ΟΕΞΕΑΥ  

  6θ Νακωνίασ  1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Νακωνίασ   5 2  ΥΣΑΤΦΘΥ  

  6θ Νακωνίασ  2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Νακωνίασ  0 0  ΑΟΑΦΡΝΙΜΘΥ ΞΑΟΘΥ  

  6θ Νακωνίασ  3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Νακωνίασ  0 1  ΑΟΑΦΡΝΙΜΘΥ ΞΑΟΘΥ  

  6θ Νακωνίασ  4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Νακωνίασ  4 2  ΕΧΤΩΦΑ  

  6θ Νακωνίασ  5οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Νακωνίασ  5 1 
 ΕΝΑΦΡΟΘΥΡΧ  -  
ΞΡΟΕΞΒΑΥΙΑΥ 

  6θ Ξεςςθνίασ  
1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Ξεςςθνίασ  

0 0  ΜΑΝΑΞΑΦΑΥ  
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ΚΩΔΙΚΟ 
ΠΙΝΑΚΑ 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ  
Τ.Π.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Σο.Π.Φ.Τ. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΣΡΟΙ  
& 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 
ΠΑΙΔΙΑΣΡΟΙ ΔΗΜΟ/ΟΙ 

  6θ Ξεςςθνίασ  
2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Ξεςςθνίασ  

0 2  ΞΕΥΥΘΟΘΥ  

  6θ Ξεςςθνίασ  
3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Ξεςςθνίασ  

0 1  ΔΧΦΙΜΘΥ ΞΑΟΘΥ  

  6θ Ξεςςθνίασ  
4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Ξεςςθνίασ  

0 1  ΡΙΧΑΝΙΑΥ  

  6θ Ξεςςθνίασ  
5οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Ξεςςθνίασ  

2 2  ΣΧΝΡΧ - ΟΕΥΦΡΤΡΥ  

  6θ Ξεςςθνίασ  
6οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Ξεςςθνίασ  

4 0  ΦΤΙΦΧΝΙΑΥ  

  6θ Ξεςςθνίασ  
7οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Ξεςςθνίασ  

3 1  ΦΤΙΦΧΝΙΑΥ  

  7θ Θρακλείου 
1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Θρακλείου 

54 14  ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ  -  ΞΑΝΕΒΙΗΙΡΧ 

  7θ Θρακλείου 
2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Θρακλείου 

0 0  ΒΙΑΟΟΡΧ 

  7θ Θρακλείου 
3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Θρακλείου 

0 0 
 ΑΤΧΑΟΩΟ - ΑΥΦΕΤΡΧΥΙΩΟ  -  
ΓΡΤΦΧΟΑΥ 

  7θ Θρακλείου 
4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Θρακλείου 

0 2 
 ΘΤΑΜΝΕΙΡΧ  -  ΞΑΝΕΒΙΗΙΡΧ  -  
ΓΡΤΦΧΟΑΥ 

  7θ Θρακλείου 
5οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Θρακλείου 

0 1 
 ΑΤΧΑΟΩΟ - ΑΥΦΕΤΡΧΥΙΩΟ  -  
ΞΙΟΩΑ ΣΕΔΙΑΔΑΥ  -  
ΧΕΤΥΡΟΘΥΡΧ 

  7θ Θρακλείου 
6οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Θρακλείου 

1 5 
 ΑΤΧΑΟΩΟ - ΑΥΦΕΤΡΧΥΙΩΟ  -  
ΞΙΟΩΑ ΣΕΔΙΑΔΑΥ  -  
ΧΕΤΥΡΟΘΥΡΧ 

  7θ Θρακλείου 
7οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Θρακλείου 

0 2  ΓΡΤΦΧΟΑΥ  -  ΦΑΙΥΦΡΧ 

  7θ Τεκφμνου 
1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Τζκυμνου 

20 6  ΤΕΘΧΞΟΘΥ 

  7θ Τεκφμνου 
2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Τζκυμνου 

0 0  ΑΞΑΤΙΡΧ 

  7θ Τεκφμνου 
3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Τεκφμνου 

0 0 
 ΞΑΝΕΒΙΗΙΡΧ  -  ΑΟΩΓΕΙΩΟ  -  
ΞΧΝΡΣΡΦΑΞΡΧ 

  7θ Τεκφμνου 
4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Τεκφμνου 

0 1 
 ΤΕΘΧΞΟΘΥ  -  
ΞΧΝΡΣΡΦΑΞΡΧ 

  7θ Τεκφμνου 
5οσ Φο.Σ.Φ.Χ. 
Τεκφμνου 

0 1  ΑΓΙΡΧ ΒΑΥΙΝΕΙΡΧ 

  7θ Χανίων 1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Χανίων 25 8  ΣΝΑΦΑΟΙΑ  -  ΧΑΟΙΩΟ 

  7θ Χανίων 2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Χανίων 0 2 
 ΧΑΟΙΩΟ  -  ΑΣΡΜΡΤΩΟΡΧ  -  
ΥΦΑΜΙΩΟ 

  7θ Χανίων 3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Χανίων 0 2 
 ΣΝΑΦΑΟΙΑ  -  ΓΑΧΔΡΧ  -  
ΜΑΟΦΑΟΡΧ - ΥΕΝΙΟΡΧ  -  
ΜΙΥΥΑΞΡΧ 

  7θ Χανίων 4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Χανίων 1 3 
 ΣΝΑΦΑΟΙΑ  -  ΧΑΟΙΩΟ  -  
ΜΙΥΥΑΞΡΧ 

  7θ Ναςικίου 1οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Ναςικίου 0 0 
 ΧΕΤΥΡΟΘΥΡΧ  -  ΡΤΡΣΕΔΙΡΧ 
ΝΑΥΙΘΙΡΧ 

  7θ Ναςικίου 2οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Ναςικίου 0 2  ΑΓΙΡΧ ΟΙΜΡΝΑΡΧ 

  7θ Ναςικίου 3οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Ναςικίου 0 1  ΙΕΤΑΣΕΦΤΑΥ 

  7θ Ναςικίου 4οσ Φο.Σ.Φ.Χ. Ναςικίου 0 0  ΥΘΦΕΙΑΥ 
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Β. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

1. Αποδεκτόσ Σίτλοσ πουδϊν 
Για τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ενδιαφερόμενοσ πρζπει να κατζχει Στυχίο ι δίπλωμα Ιατρικισ, ι ιςότιμο τίτλο 

τθσ αλλοδαπισ, αναγνωριςμζνο από αρμόδια ελλθνικι αρχι. 

2. Πίνακασ Τποχρεωτικϊν Προςόντων 
Για τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, απαιτοφνται υποχρεωτικά προςόντα, τα οποία πρζπει να κατζχουν οι 

ενδιαφερόμενοι μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων, αλλιϊσ δεν 

γίνονται δεκτοί. Φα προςόντα είναι τα εξισ: 

 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Στυχίο ι δίπλωμα Ιατρικισ, ι ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ, αναγνωριςμζνοσ από αρμόδια ελλθνικι αρχι 

Άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ ι Βεβαίωςθ ότι πλθροί όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ του ιατρικοφ 
επαγγζλματοσ. 

Άδεια χρθςιμοποίθςθσ τίτλου ιατρικισ ειδικότθτασ Γενικισ Ιατρικισ 

Άδεια χρθςιμοποίθςθσ τίτλου ιατρικισ ειδικότθτασ Σακολογίασ
 

Άδεια χρθςιμοποίθςθσ τίτλου ιατρικισ ειδικότθτασ Σαιδιατρικισ 

Βεβαίωςθ ιδιότθτασ μζλουσ Ιατρικοφ Υυλλόγου. 

Εκπλιρωςθ τθσ υποχρεωτικισ άςκθςθσ υπθρεςίασ υπαίκρου, αποδεικνυόμενθ με βεβαίωςθ του Χπουργείου Χγείασ ι 
βεβαίωςθ του ιδίου Χπουργείου ότι δεν απαιτείται. 

 

3. Γενικά Προςόντα υμμετοχισ  
Για τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ενδιαφερόμενοσ πρζπει να πλθροί τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο 

ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΕΟΡΦΘΦΑ Αϋ ΓΕΟΙΜΑ ΣΤΡΥΡΟΦΑ ΣΤΡΥΝΘΨΘΥ, και εφόςον επιλεγεί να προςκομίςει ςτισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ του ΕΡΣΧΧ τθ βεβαίωςθ λειτουργίασ του ιδιωτικοφ του ιατρείου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
 

Κριτιρια Κατάταξθσ 
Μάκε ενδιαφερόμενοσ εφόςον κατζχει τα υποχρεωτικά προςόντα, κατατάςςεται ανά κωδικό πίνακα κατανομισ 

ςε πίνακεσ κατάταξθσ με βάςθ τα υπευκφνωσ δθλωκζντα ςτοιχεία του, κατά φκίνουςα ςειρά ςυνολικισ 

βακμολογίασ. Θ τελικι βακμολογία προκφπτει από το άκροιςμα τθσ βακμολόγθςθσ των παρακάτω κριτθρίων. 

Υυνεπϊσ, ςτθν τελικι μοριοδότθςθ λαμβάνονται υπόψθ πζραν των υποχρεωτικϊν, και όποια άλλα, περιοριςτικϊσ 

αναφερόμενα, μθ υποχρεωτικά προςόντα, τα οποία ο ενδιαφερόμενοσ διακζτει και επικαλείται ςτθν 

υποβλθκείςα θλεκτρονικι αίτθςθ. 

 
 

 

 

 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Αν οι ενδιαφερόμενοι δεν ςυμπλθρϊςουν ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ τα 

πεδία/τετραγωνίδια των μθ υποχρεωτικϊν κριτθρίων που διακζτουν, τα κριτιρια αυτά δεν λαμβάνονται 

υπόψθ ςτθ μοριοδότθςθ, ζςτω και αν τα ςχετικά δικαιολογθτικά προςκομιςτοφν. 



15 
 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΜΟΝΑΔΕ 

Α. Ακαδθμαϊκά κριτιρια 
 

1 Βακμόσ Στυχίου.
(1)

 Βακμόσ επί εκατόν δζκα (110) 

2 Διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτο αντικείμενο τθσ επιςτιμθσ τθσ Χγείασ. Φετρακόςιεσ (400) 

3 
Ξεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ετιςιασ τουλάχιςτον φοίτθςθσ ςτο 

αντικείμενο τθσ επιςτιμθσ τθσ Χγείασ. 

 

Διακόςιεσ (200) 

Β. Εμπειρία  

4 Χρόνοσ από τθν θμερομθνία απόκτθςθσ του τίτλου τθσ ειδικότθτασ 

Φριακόςιεσ (300) μονάδεσ *Από ζνα (1) 

ζωσ δϊδεκα (12) μινεσ+ 

Διακόςιεσ (200) μονάδεσ *Από δεκατρείσ 

(13) ζωσ δζκα οκτϊ (18) μινεσ+ 

Εκατό (100) μονάδεσ *Από δζκα εννζα 

(19) μινεσ και άνω, ζωσ είκοςι τζςςερεισ 

(24)] 

5 
Εμπειρία ςχετικι με τθν άςκθςθ τθσ ειδικότθτασ μετά τθν απόκτθςι τθσ 

(ζωσ και  εξιντα (60) μινεσ )
(2)

 

Επτά (7) μονάδεσ ανά μινα ζωσ και 

τετρακόςιεσ είκοςι (420) 

6 Εμπειρία από παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν ςε δθμόςιο αςφαλιςτικό 

φορζα κατά τα προθγοφμενα δφο (2)  ζτθ 
Διακόςιεσ πενιντα (250) μονάδεσ 

Γ. Κοινωνικά Κριτιρια  

7 Ανιλικα τζκνα του/τθσ ενδιαφερόμενου/-ασ. 

Για κάκε ζνα από τα τζκνα πενιντα (50) 

μονάδεσ ζωσ και τριακόςιεσ (300) 

μονάδεσ 

8 Ενδιαφερόμενοσ/α–τζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ.
(3)

 Εβδομιντα (70) μονάδεσ 

9 Ενδιαφερόμενοσ/α-τζκνο τρίτεκνθσ οικογζνειασ. Σενιντα (50) μονάδεσ 

10 Ενδιαφερόμενοσ/α γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ. Εκατό (100) μονάδεσ 

11 Ενδιαφερόμενοσ/α με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω.
(4)

 Εκατό (100) μονάδεσ 

12 
Ενδιαφερόμενοσ/α με ανιλικο τζκνο ι επιμζλεια ανθλίκου το οποίο ζχει 

ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω.
(4)

 
Εκατό (100) μονάδεσ 

 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ: 

(1) Ρ βακμόσ του τίτλου ςπουδϊν *βάςθ πζντε (5) άριςτα δζκα (10)+. Υε περίπτωςθ που ο βακμόσ εκφράηεται με 

αξιολογικό χαρακτθριςμό ι με ακζραιο αρικμό (είτε πρόκειται για ακζραιο αρικμό που προζκυψε από 

ςτρογγυλοποίθςθ, είτε πρόκειται για αμιγϊσ ακζραιο αρικμό) πρζπει να υποβάλει και βεβαίωςθ τθσ οικείασ 

ςχολισ για τον ακριβι αρικμθτικό βακμό, με δφο δεκαδικά ψθφία. Υτισ περιπτϊςεισ τίτλων ςπουδϊν που ο 

βακμόσ προκφπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτθριςμό (κλίμακεσ «ΑΤΙΥΦΑ», «ΝΙΑΟ ΜΑΝΩΥ» ι «ΜΑΝΩΥ»), εάν ο 

ενδιαφερόμενοσ δεν δφναται να προςκομίςει βεβαίωςθ για τον ακριβι αρικμθτικό βακμό, ςτο αντίςτοιχο πεδίο 

πρζπει να καταχωρθκεί  θ κατϊτερθ βακμολογία που αντιςτοιχεί ςε κάκε μία αξιολογικι κλίμακα, δθλαδι: «8,50» 

για «ΑΤΙΥΦΑ», «6,50» για «ΝΙΑΟ ΜΑΝΩΥ» και «5,00» για «ΜΑΝΩΥ». Υε περίπτωςθ που ο βακμόσ δεν προκφπτει οφτε 

από αξιολογικό χαρακτθριςμό, ςτο αντίςτοιχο πεδίο πρζπει να καταχωρθκεί  το ελάχιςτο τθσ βακμολογικισ 

κλίμακασ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, δθλαδι «5,00».  Εάν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι, ιςχφουν όςα 

αναφζρονται ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΕΟΡΦΘΦΑ Β.ΙΙ.2) 

 

(2) Θ εμπειρία μοριοδοτείται με επτά (7) μονάδεσ ανά μινα και ζωσ εξιντα (60) μινεσ, και ωσ τζτοια κεωρείται θ 

απαςχόλθςθ με ςχζςθ εργαςίασ ι ςφμβαςθ ζργου ςτο δθμόςιο ι τον ιδιωτικό τομζα ι άςκθςθ επαγγζλματοσ ςε 

κακικοντα ι ζργα ςυναφι με παροχι υπθρεςιϊν υγείασ, μετά τθν απόκτθςθ του τίτλου ειδικότθτασ. 

 

(3) Ρι ενδιαφερόμενοι που είναι τζκνα πολφτεκνθσ οικογζνειασ ορίηονται ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν 

παρ.1 του άρκρου 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΜ 75 Α’). Θ φπαρξθ τριϊν τζκνων ορίηεται ςφμφωνα με τα 
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διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 3, παρ.1 του ν. 3454/2006. Για τθν απόδειξθ των παραπάνω πρζπει να υποβλθκοφν 

όλα τα κατά περίπτωςθ πρόςφατα δικαιολογθτικά, τα οποία πρζπει να ζχουν εκδοκεί εντόσ του τελευταίου 

τριμινου. 

 

(4) Για τουσ υποψθφίουσ με αναπθρία ι με τζκνα με αναπθρία, ποςοςτοφ εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω, 

που τυγχάνουν και κθδεμόνεσ ανθλίκου, με ποςοςτό αναπθρίασ εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω, θ 

μοριοδότθςθ ιςχφει ςωρευτικά και οι μονάδεσ ακροίηονται. Υε κάκε περίπτωςθ, ο ενδιαφερόμενοσ οφείλει να 

προςκομίςει ςχετικι πιςτοποίθςθ του ποςοςτοφ αναπθρίασ από το ΜΕΣΑ (ν.3863/2010, ΦΕΜ 115 Α’) για κάκε μία 

εκ των περιπτϊςεων που επικαλείται. Ματϋ εξαίρεςθ όταν οι ενδιαφερόμενοι πάςχουν από νοθτικι ςτζρθςθ ι 

αυτιςμό ι κϊφωςθ, απαιτείται ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον πενιντα τοισ εκατό (50%). Θ άςκθςθ του 

δικαιϊματοσ από ζνα μζλοσ τθσ οικογζνειασ αυτομάτωσ αποκλείει τα υπόλοιπα μζλθ τθσ οικογζνειασ. 

 

Ιςοβακμία: 
Ξεταξφ ιςοβακμοφντων υποψθφίων προθγείται ο ενδιαφερόμενοσ που ζχει περιςςότερεσ μονάδεσ ςτο πρϊτο 

κριτιριο (τίτλοσ ςπουδϊν) και αν αυτζσ ςυμπίπτουν, ςτο δεφτερο κριτιριο και οφτω κακεξισ. Αν εξαντλθκοφν όλα 

τα κριτιρια χωρίσ να καταςτεί δυνατόσ ο κακοριςμόσ τθσ ςειράσ μεταξφ των ιςοβακμοφντων, προθγείται αυτόσ 

που ζχει το νεότερο τίτλο με βάςθ το ζτοσ απόκτθςισ του και αν αυτόσ ςυμπίπτει προθγείται ο νεότεροσ ςτθν 

θλικία με βάςθ τθν θμερομθνία γζννθςισ του. Εάν εξαντλθκοφν όλα τα παραπάνω κριτιρια, θ μεταξφ τουσ ςειρά 

κακορίηεται ςε δθμόςια κλιρωςθ από τον ΕΡΣΧΧ, θ οποία διενεργείται πριν τθν εξζταςθ των προςκομιηομζνων 

υπ’ αυτϊν δικαιολογθτικϊν. 

 

 
 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 

I. Ρι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι κατζχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προςόντα, όπωσ αυτά αναγράφονται 

ςτο ΜΕΦΑΝΑΙΡ Α’ και ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΕΟΡΦΘΦΑ Α’: ΓΕΟΙΜΑ ΣΤΡΥΡΟΦΑ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ τθσ παροφςασ, πρζπει να 

ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτον ΕΡΣΧΧ, αποκλειςτικά μζςω του διαδικτυακοφ του 

τόπου (…………). Θ θλεκτρονικι αίτθςθ ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που αναφζρονται ςτο 

ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΕΟΡΦΘΦΑ Γϋ: ΡΔΘΓΙΕΥ ΥΧΞΣΝΘΤΩΥΘΥ - ΧΣΡΒΡΝΘΥ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘΥ ΑΙΦΘΥΘΥ - ΧΣΕΧΘΧΟΘΥ ΔΘΝΩΥΘΥ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Θ ευκφνθ τθσ ςωςτισ ςυμπλιρωςθσ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ ανικει αποκλειςτικά ςτον 

ενδιαφερόμενο. Επειδι θ επεξεργαςία των αιτιςεων γίνεται μθχανογραφικά, οι ενδιαφερόμενοι 

υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των θλεκτρονικϊν αιτιςεων που 

αναφζρονται ςε αντίςτοιχα προςόντα ι κριτιρια ι ιδιότθτεσ που απαιτοφνται ι μοριοδοτοφνται πρόςκετα 

και διακζτουν. Αν οι ενδιαφερόμενοι δεν ςυμπλθρϊςουν τα υποχρεωτικά τετραγωνίδια/πεδία, θ αίτθςθ δεν 

μπορεί να καταχωρθκεί επιτυχϊσ και παραμζνει αποκθκευμζνθ ωσ μθ υποβλθκείςα. Αν οι ενδιαφερόμενοι 

δεν ςυμπλθρϊςουν τα τετραγωνίδια/πεδία των μθ υποχρεωτικϊν προςόντων που διακζτουν, θ αίτθςθ 

μπορεί να καταχωρθκεί επιτυχϊσ, ωςτόςο τα προςόντα ι οι ιδιότθτεσ που δεν ζχουν καταχωρθκεί δεν 

λαμβάνονται υπόψθ ςτθ μοριοδότθςθ, ζςτω και αν τα ςχετικά δικαιολογθτικά προςκομιςτοφν. 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ:  

Ρι τρόποι απόδειξθσ των παραπάνω κριτθρίων περιγράφονται αναλυτικά ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ. 

Ρι προχποκζςεισ όλων των επικαλοφμενων προςόντων από τουσ ενδιαφερομζνουσ κα πρζπει να ςυντρζχουν 

κατά το χρόνο τθσ λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, λαμβανομζνου δε ιδιαιτζρωσ υπόψθ ότι ο 

εκάςτοτε ενδιαφερόμενοσ μαηί με τθν υποβολι τθσ αίτθςισ του, υπογράφει για τθν ορκότθτα των 

υποβλθκζντων και επικαλουμζνων υπ’ αυτόν ςτοιχείων. Υθμειϊνεται ότι θ ψευδισ διλωςθ ι απόκρυψθ των 

ςτοιχείων επιφζρει τισ εκ του νόμου προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
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Ο Κωδικόσ Αίτθςθσ (Κ.Α.) και θ θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ εμφανίηονται ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα 

υποβολισ τθσ Αίτθςθσ μετά από τθν οριςτικι υποβολι τθσ. Σαράλλθλα θ οριςτικϊσ υποβλθκείςα θλεκτρονικι 

αίτθςθ παρζχεται και ςε εκτυπϊςιμθ μορφι. 

 

Μάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτθςθ, επιλζγοντασ ζναν κωδικό πίνακα κατανομισ, 

δθλϊνοντασ παράλλθλα τθν ζδρα άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ θ οποία πρζπει να ευρίςκεται εντόσ του διμου 

ι των διμων του επιλεγμζνου κωδικοφ πίνακα κατανομισ. 

ΣΤΡΥΡΧΘ: προτείνεται για τθν επιλογι του κωδικοφ Σίνακα Ματανομισ ο ενδιαφερόμενοσ να ανατρζξει ςτον 

αναλυτικό πίνακα αντιςτοίχιςθσ Φο.Σ.Φ.Χ. και Διμου/-ων ( ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΦΑΔΕ:    ) του ΣΙΟΑΜΑ ΜΑΦΑΟΡΞΘΥ 

 
II. Ρι ενδιαφερόμενοι που ζχουν εμπρόκεςμα υποβάλει τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αίτθςθ πρζπει να 

αποςτείλουν με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι να υποβάλουν αυτοπροςϊπωσ ι δια εξουςιοδοτθμζνου νομίμου 

αντιπροςϊπου τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ζγγραφα ςτον ΕΡΣΧΧ.  

Φα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ζγγραφα εςωκλείονται ςε φάκελο μεγζκουσ Α4 ι μεγαλφτερο και αποςτζλλονται 

ςτον ΕΡΣΧΧ (Δ/νςθ: Αποςτόλου Σαφλου 12, Φ.Μ. 151 23 , Ξαροφςι Αττικι) ςφμφωνα με τισ αναλυτικζσ οδθγίεσ 

που αναφζρονται ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΕΟΡΦΘΦΑ Β’: ΕΣΙΥΧΟΑΣΦΡΞΕΟΑ ΞΕ ΦΘΟ ΑΙΦΘΥΘ ΔΙΜΑΙΡΝΡΓΘΦΙΜΑ - 

ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΦΙΜΑ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ.  

 

Η προκεςμία υποβολισ τθσ τελικισ εξατομικευμζνθσ φόρμασ υποβολισ αίτθςθσ – υπεφκυνθσ διλωςθσ, με τα 

επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά λιγει με τθν πάροδο τθσ … Ιανουαρίου 2018, θμζρα  …  . Φο εμπρόκεςμο τθσ 

ταχυδρομικισ αποςτολισ αυτϊν κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία τθσ ταχυδρομικισ ςιμανςθσ. Αποςτολζσ με 

ςιμανςθ πζραν τθσ … Ιανουαρίου 2018 δεν γίνονται αποδεκτζσ και οι αιτιςεισ κεωροφνται μθ υποβλθκείςεσ.  

 

Κεφάλαιο Δ’ 
 

Διαδικαςία Επιλογισ-Ενςτάςεισ 
Ρι πίνακεσ κατάταξθσ ςυντάςςονται θλεκτρονικά και δθμοςιεφονται ςτο διαδικτυακό τόπο του ΕΡΣΧΧ (…)ανά 

κωδικό πίνακα κατανομισ με βάςθ τα ςτοιχεία που υπευκφνωσ ζχουν δθλϊςει οι ενδιαφερόμενοι ςτθν αίτθςθ. 

 

Θ αρμόδια επιτροπι ελζγχου των δικαιολογθτικϊν του ΕΡΣΧΧ ελζγχει τα υποβλθκζντα από τουσ 

ενδιαφερομζνουσ δικαιολογθτικά και καταρτίηει προςωρινοφσ πίνακεσ αποτελεςμάτων, οι οποίοι επίςθσ 

δθμοςιεφονται ςτο διαδικτυακό του τόπο. Εάν διαπιςτωκεί ότι τα δθλωκζντα υποχρεωτικά και μθ προςόντα δεν 

αποδεικνφονται με βάςθ τα δικαιολογθτικά που προςκομίηονται ι εάν τα δικαιολογθτικά δεν προςκομιςκοφν ι 

δεν υπιρχαν κατά τθν τελευταία θμζρα υποβολισ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων ι πάςχουν από ακυρότθτα, ο/θ 

ενδιαφερόμενοσ/-θ εγγράφεται ςτον πίνακα με ειδικι ςιμανςθ ελλείποντοσ υποχρεωτικοφ δικαιολογθτικοφ. Ματά 

περίπτωςθ επιςφρονται ςτον εκάςτοτε ενδιαφερόμενο οι προβλεπόμενεσ κατά νόμο κυρϊςεισ. 

Ματά των ανωτζρω προςωρινϊν πινάκων αποτελεςμάτων δφναται να αςκθκεί ζνςταςθ μζςα ςε αποκλειςτικι 

προκεςμία δζκα (10) θμερϊν που αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ δθμοςίευςισ - ανάρτθςισ τουσ ςτο 

Η προκεςμία υποβολισ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων ςυμμετοχισ αρχίηει τθν …….…Ιανουαρίου 2018 και 

ϊρα 09:00 και λιγει τθν ….…..Ιανουαρίου 2018 και ϊρα 14:00. Σο εμπρόκεςμο τθσ αίτθςθσ κρίνεται με 

βάςθ τθν θμερομθνία και τθν ϊρα τθσ οριςτικισ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτον προκακοριςμζνο 

διαδικτυακό τόπο. 
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διαδικτυακό τόπο του ΕΡΣΧΧ. Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ γίνεται θλεκτρονικά ςτο διαδικτυακό τόπο όπου 

καταχωρικθκε θ αρχικι αίτθςθ ςε ειδικό πεδίο ζνςταςθσ (…). 

Θ αρμόδια τριμελισ επιτροπι, θ οποία ςυγκροτείται με απόφαςθ του Σροζδρου του ΕΡΣΧΧ, εξετάηει τισ 

υποβλθκείςεσ ενςτάςεισ. Ακολοφκωσ, καταρτίηονται και δθμοςιεφονται οι οριςτικοί πίνακεσ αποτελεςμάτων και 

καταχωροφνται ςτο διαδικτυακό τόπο του ΕΡΣΧΧ. Ακολοφκωσ, καλοφνται για υπογραφι ςφμβαςθσ από τον 

ΕΡΣΧΧ με ςυςτθμζνθ επιςτολι. 

Υε κάκε περίπτωςθ εάν, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ ςυςτθμζνθσ 

επιςτολισ, ο καλοφμενοσ προσ ςφμβαςθ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ ι αρνθκεί εγγράφωσ 

αντικακίςταται, όπου αυτό είναι δυνατό, από τον επόμενο ιατρό κατά τθ ςειρά κατάταξθσ ςτον ίδιο κωδικό 

πίνακα κατανομισ. 

 

Κεφάλαιο Ε’ 

φναψθ, Διάρκεια Ιςχφοσ και Λφςθ φμβαςθσ 

 

Ρ ΕΡΣΧΧ ςυνάπτει με τον ιατρό ατομικι ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν ωσ οικογενειακόσ ιατρόσ για το ιδιωτικό 

του ιατρείο (ο οικογενειακόσ ιατρόσ- εφόςον επιλεγεί- οφείλει να προςκομίςει ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του 

ΕΡΣΧΧ τθ βεβαίωςθ λειτουργίασ ιδιωτικοφ ιατρείου κατά τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ) με χρονικι διάρκεια ενόσ (1) 

ζτουσ, με δυνατότθτα ετιςιασ παράταςθσ/ανανζωςθσ τθσ ςφμβαςθσ και ζωσ δφο (2) φορζσ. Μάκε λεπτομζρεια 

του παρόντοσ κακορίηεται με απόφαςθ του ΔΥ του ΕΡΣΧΧ.  

Επιπλζον, ςε περίπτωςθ οποιαςδιποτε ανακρίβειασ των δθλοφμενων ςτοιχείων, επιςφρονται οι εκ του άρκρου 8 

του Ο.1599/1986 προβλεπόμενεσ ποινικζσ κυρϊςεισ. Υε περίπτωςθ καταγγελίασ ςφμβαςθσ λόγω ακυρότθτάσ τθσ, 

ο κακ’ ου θ καταγγελία υποχρεοφται να επιςτρζψει τυχόν αμοιβζσ ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκείςεσ, μθ 

δικαιοφμενοσ οποιαςδιποτε άλλθσ αποηθμίωςθσ. Υυμβεβλθμζνοσ ο οποίοσ αποχωρεί αυτοβοφλωσ πριν από τθ 

λιξθ τθσ ςφµβαςθσ του, ι για οποιοδιποτε λόγο καταγγζλλεται θ ςφμβαςι του, αντικακίςταται από τον επόμενο 

ιατρό κατά τθ ςειρά κατάταξθσ ςτον ίδιο κωδικό πίνακα κατανομισ.  

 

Κεφάλαιο τ’ 

Δθμοςίευςθ τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 
Θ παροφςα Σρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ μετά τθν ανάρτθςι τθσ ςτο «Διαφγεια» καταχωρείται ςτο 

διαδικτυακό τόπο του Χπουργείου Χγείασ (www.moh.gov.gr) και του ΕΡΣΧΧ (www.eopyy.gr).  

 

Σερίλθψθ τθσ παροφςασ κα δθμοςιευτεί ςε δφο (2) θμεριςιεσ εφθμερίδεσ πανελλινιασ κυκλοφορίασ.  

 

Φο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Σρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ 

 

_________________________________ 

ΩΣΗΡΗ ΜΠΕΡΙΜΗ 
ΕΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
 

http://www.moh.gov.gr/
http://www.eopyy.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 
Φο Παράρτθμα που ακολουκεί, ωσ αναπόςπαςτο τμιμα τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, 
περιλαμβάνει: 
ΕΟΡΦΘΦΑ Αϋ: ΓΕΟΙΜΑ ΣΤΡΥΡΟΦΑ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ 
ΕΟΡΦΘΦΑ Βϋ:  ΕΣΙΥΧΟΑΣΦΡΞΕΟΑ ΞΕ ΦΘΟ ΑΙΦΘΥΘ ΔΙΜΑΙΡΝΡΓΘΦΙΜΑ - ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΦΙΜΑ   
ΕΟΡΦΘΦΑ Γϋ:  ΡΔΘΓΙΕΥ ΥΧΞΣΝΘΤΩΥΘΥ - ΧΣΡΒΡΝΘΥ ΘΝΕΜΦΤΡΟΙΜΘΥ ΑΙΦΘΥΘΥ - ΧΣΕΧΘΧΟΘΥ ΔΘΝΩΥΘΥ   
 

 

Σροκειμζνου να αποφευχκοφν λάκθ και παραλείψεισ, ςυνιςτάται ςτουσ υποψθφίουσ  να διαβάςουν προςεκτικά 

το κείμενο τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ςε ςυνδυαςμό με το ακόλουκο Σαράρτθμα και ςτθ 

ςυνζχεια να προβοφν ςτθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςισ τουσ. 

 
 

 

  

ΕΝΟΣΗΣΑ Αϋ 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

01.  Ρι ενδιαφερόμενοι, για να γίνουν δεκτοί ςτθ διαδικαςία επιλογισ, δεν πρζπει να ζχουν υπερβεί το 65 ζτοσ τθσ 

θλικίασ τουσ. 

02. Ρι άνδρεσ μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων πρζπει να ζχουν 

εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ. Δεν απαιτείται 

εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων για τουσ πολίτεσ κράτουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, για τουσ 

οποίουσ δεν προβλζπεται ςτθ χϊρα τουσ τζτοια υποχρζωςθ και ζχουν πολιτογραφθκεί ωσ Ζλλθνεσ πολίτεσ. 

03. Ρι ενδιαφερόμενοι πρζπει να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςικι καταλλθλότθτα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ 

των κακθκόντων τουσ.  

04. Γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι που είναι: α) Ζλλθνεσ πολίτεσ, β) πολίτεσ των άλλων κρατϊν-μελϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, υπό τουσ περιοριςμοφσ του άρκρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοθπειρϊτεσ, 

Κφπριοι Ομογενείσ και Ομογενείσ αλλοδαποί που προζρχονται από τθν Κωνςταντινοφπολθ και από τα νθςιά 

Κμβρο και Σζνεδο, χωρίσ να απαιτείται πιςτοποιθτικό ελλθνικισ ικαγζνειασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ 

ιδιότθτά τουσ ωσ Ελλινων, κατά το γζνοσ και τθ ςυνείδθςθ, αποδεικνφεται με άλλουσ τρόπουσ 

(ν.δ.3832/1958).  

05.  Για τουσ ενδιαφερομζνουσ χωρίσ ελλθνικι ικαγζνεια απαιτείται θ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ ςε βακμό 

επαρκι για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ οικείασ ειδικότθτασ. Για τθν απόδειξθ τθσ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ 

γλϊςςασ απαιτείται πιςτοποιθτικό ελλθνομάκειασ (ν.2413/96 άρκρο 10 παρ.1) που χορθγείται από το Κζντρο 

Ελλθνικισ Γλϊςςασ: α) Χπουργείο Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων Ανδρζα Σαπανδρζου 37, Φ.Μ. 151 80 Ακινα, 

τθλ. 210−3443384 και β) Μαραμαοφνα 1, Σλ. Υκρά, Φ.Μ. 55132 Θεςςαλονίκθ, τθλ. 2310− 459101-5, των 

επιπζδων Γ ι Β2. 

Δεν απαιτείται θ απόδειξθ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ για Βορειοθπειρϊτεσ, Μφπριουσ Ρμογενείσ και 

Ρμογενείσ αλλοδαποφσ που προζρχονται από τθν Μωνςταντινοφπολθ και από τα νθςιά Κμβρο και Φζνεδο. 

 

Η ευκφνθ τθσ: α) ορκισ ςυμπλιρωςθσ τθσ αίτθςθσ και β) προςκόμιςθσ όλων των απαιτοφμενων 

δικαιολογθτικϊν ανικει αποκλειςτικά ςτον ενδιαφερόμενο. 
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06. Να μθν ζχουν κϊλυμα ςφναψθσ ςφμβαςθσ, αντίςτοιχα με το κϊλυμα διοριςμοφ (άρκρο 8 ν. 3528/2007), 

οφτε κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων, οφτε κατά το χρόνο 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι: 

α) Οα μθν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι ι 

ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί 

τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακ’ υποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακϊσ και για 

οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ 

γενετιςιασ ηωισ. 

β) Οα μθν είναι υπόδικοι που ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα ι κατϋ άλλον νόμιμο τρόπο (άρκρο 

43, ν. 4139/2013) για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ περίπτωςθσ α, ζςτω και αν το αδίκθμα αυτό ζχει 

παραγραφεί. 

γ) Οα μθν ζχουν ςτερθκεί λόγω καταδίκθσ τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ 

αυτι. 

δ) Οα μθν τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι δικαςτικι 

ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ. 

ε) Οα μθν ζχουν απολυκεί από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ρ.Φ.Α. ι άλλου Οομικοφ Σροςϊπου του δθμόςιου 

τομζα, λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ ποινισ τθσ οριςτικισ παφςεωσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ 

εργαςίασ για ςπουδαίο λόγο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτα του εργαηομζνου, αν δεν παρζλκει πενταετία από 

τθν απόλυςθ. 

θμείωςθ: Θ ανικανότθτα προσ πρόςλθψθ αίρεται μόνο με τθν ζκδοςθ του κατά το άρκρο 47 παρ.1 του 

Υυντάγματοσ διατάγματοσ που αίρει τισ ςυνζπειεσ τθσ ποινισ. 

 

07. Οα κατζχουν τα υποχρεωτικά προςόντα/ιδιότθτεσ (π.χ. πτυχίο) και τα μθ υποχρεωτικά, βακμολογοφμενα 

προςόντα/ιδιότθτεσ που δθλϊνουν ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ - υπεφκυνθ διλωςθ, όπωσ και τα απαιτοφμενα 

πιςτοποιθτικά αναγνϊριςθσ και ιςοτιμίασ των πτυχίων τουσ -εφόςον τα τελευταία αποκτικθκαν ςτθν 

αλλοδαπι, μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ αιτιςεωσ ςυμμετοχισ. 

 

 

Για τθν απόδειξθ τθσ ςυνδρομισ ι μθ των αναφερομζνων ςτισ ανωτζρω παραγράφουσ οι ενδιαφερόμενοι που κα 

περιλθφκοφν ςτον προςωρινό πίνακα αποτελεςμάτων υποχρεοφνται να προςκομίςουν ςτον ΕΡΣΧΧ, τα 

απαιτοφμενα για τον ζλεγχο δικαιολογθτικά ζγγραφα, άλλωσ δεν ολοκλθρϊνεται ο ζλεγχοσ τθσ αίτθςισ τουσ και 

δεν λαμβάνονται υπόψθ για τθν κατάρτιςθ των προςωρινϊν πινάκων αποτελεςμάτων.  

 

ΕΝΟΣΗΣΑ Βϋ 

ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ ΜΕ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ - ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ 

Ι.ΣΕΛΙΚΗ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΗ ΦΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ-ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ  
Ξετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ ο ενδιαφερόμενοσ εκτυπϊνει και υπογράφει, μετά από 

προςεκτικι ανάγνωςθ, τθν τελικι εξατομικευμζνθ φόρμα – υπεφκυνθ διλωςθ, θ οποία κα αναγράφει τον 

ΚΩΔΙΚΟ ΑΙΣΗΗ που ζχει αυτόματα δοκεί, βεβαιϊνοντασ και δθλϊνοντασ υπεφκυνα  τθν ακρίβεια των ςτοιχείων 

του και τον υπ’ αυτοφ κατατεκειμζνων πλθροφοριϊν.  

Ρ ενδιαφερόμενοσ με τθν υπογραφι τθσ αίτθςθσ αποδζχεται ότι:  

α) δεν ζχει καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν 

υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν 

υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ κακ' υποτροπι, ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα 

κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ,  

β) δεν είναι υπόδικοσ και δεν ζχει παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ 

προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα παραγράφθκε,  
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γ) λόγω καταδίκθσ, δεν ζχει ςτερθκεί τα πολιτικά του δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι και 

δ) δεν τελεί υπό δικαςτικι ςυμπαράςταςθ.  

 

 

θμείωςθ: Ρι ανωτζρω προχποκζςεισ, όταν δεν ιςχφουν, αίρονται μόνο με τθν ζκδοςθ του κατά το άρκρο 47 

παρ.1 του Υυντάγματοσ διατάγματοσ που αίρει τισ ςυνζπειεσ τθσ ποινισ. 

 

 

Ρ ενδιαφερόμενοσ κατά τθν θλεκτρονικι αίτθςθ – υπεφκυνθ διλωςθ καταγράφει τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά – 

πιςτοποιθτικά τθσ αίτθςθσ. 

 

Αφοφ ελζγξει ότι ζχει ςυγκεντρϊςει όλα τα δικαιολογθτικά – πιςτοποιθτικά ζγγραφα, τα οποία προβλζπονται για 

τθν απόδειξθ των προςόντων του, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΕΟΡΦΘΦΑ Βϋ ΙΙ. 

«ΔΙΜΑΙΡΝΡΓΘΦΙΜΑ – ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΦΙΜΑ», τα αρικμεί ςε εμφανζσ τουσ ςθμείο κατά δικαιολογθτικό-πιςτοποιθτικό 

ζγγραφο.  

 

Φα ωσ άνω δικαιολογθτικά – πιςτοποιθτικά ζγγραφα μαηί με τθν υπογεγραμμζνθ τελικι εξατομικευμζνθ φόρμα 

υποβολισ αίτθςθσ-υπεφκυνθσ διλωςθσ εςωκλείονται ςε φάκελο μεγζκουσ Α4 ι μεγαλφτερο, ςτον οποίο 

υποχρεωτικά αναγράφονται ςτθ κζςθ του παραλιπτθ τα ακόλουκα :  

 

 
Σροσ: 

 
    ΕΡΣΧΧ          

 
 
Διεφκυνςθ: 

 
 
       Αποςτόλου Σαφλου 12, Φ.Μ. 151 23  , Ξαροφςι Αττικι 

Θζμα:                                                       «Αίτθςθ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ με ΕΟΠΤΤ ωσ οικογενειακόσ ιατρόσ» 

Ειδικότθτα: ______________________________________________________________ 

Μωδικόσ Σίνακα Ματανομισ: ______________________________________________________________ 

 
Μωδικόσ Αίτθςθσ: 
 

 ______________________________________________________________ 

 

Ρ φάκελοσ πρζπει να αποςταλεί με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι να υποβλθκεί αυτοπροςϊπωσ ςτον ΕΡΣΧΧ ι 

δια εξουςιοδοτθμζνου νομίμου αντιπροςϊπου.   

Διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων, ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλειπόντων ςτοιχείων, ζςτω και ςυμπλθρωματικϊν 
ι διευκρινιςτικϊν, επιτρζπεται μόνο μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων – 
υπεφκυνων δθλϊςεων και μόνο ζωσ τθν οριςτικι υποβολι τθσ και μόνο μζςω του διαδικτυακοφ τόπου τθσ 
αίτθςθσ. 
 

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ- ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ  
 
Υτθν ενότθτα αυτι απαρικμοφνται τα λοιπά δικαιολογθτικά – πιςτοποιθτικά, τα οποία ο ενδιαφερόμενοσ πρζπει 

να υποβάλει μαηί με το ζντυπο αίτθςθσ – υπεφκυνθσ διλωςθσ, προκειμζνου να αποδείξει τα προςόντα που 

επικαλείται. 

Ειδικότερα, με τθν αίτθςι του πρζπει να υποβάλει: 



22 
 

1) Ζγγραφο Πιςτοποίθςθσ Προςωπικϊν τοιχείων 

Ρι ενδιαφερόμενοι προςκομίηουν ευκρινζσ φωτοαντίγραφο των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ ι 

άλλων δθμόςιων εγγράφων από τα οποία να προκφπτουν τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ, όπωσ ςχετικι προςωρινι 

βεβαίωςθ αςτυνομικισ αρχισ ι τισ κρίςιμεσ ςελίδεσ του διαβατθρίου (δθλ. αυτζσ ςτισ οποίεσ αναφζρονται ο 

αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου) ι τισ δφο όψεισ τθσ άδειασ οδιγθςθσ ι τισ κρίςιμεσ ςελίδεσ του 

ατομικοφ βιβλιαρίου υγείασ όλων των αςφαλιςτικϊν φορζων. Εάν από τα ζγγραφα αυτά δεν προκφπτει θ 

θμερομθνία γζννθςθσ, πρζπει να προςκομιςκεί και το πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ γζννθςθσ.  

Εάν από τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ι τα λοιπά δικαιολογθτικά, που ζχει υποβάλει ο ενδιαφερόμενοσ, προκφπτουν ο 

αρικμόσ τθσ ταυτότθτάσ του και θ χρονολογία γζννθςισ του, θ ζλλειψθ υποβολισ τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ και 

μόνο, δεν ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία (αρικ. 1042/2003 απόφαςθ του ΥτΕ). 

 

2) Σίτλοι πουδϊν 

 λοι οι ενδιαφερόμενοι προςκομίηουν ευκρινζσ φωτοαντίγραφο Φίτλου Υπουδϊν ςτον οποίο  αναγράφεται ο 

ακριβισ βακμόσ, θ θμερομθνία και το ζτοσ κτιςθσ του. Υε περίπτωςθ που ο βακμόσ εκφράηεται με αξιολογικό 

χαρακτθριςμό ι με ακζραιο αρικμό (είτε πρόκειται για ακζραιο αρικμό που προζκυψε από ςτρογγυλοποίθςθ είτε 

πρόκειται για αμιγϊσ ακζραιο αρικμό) πρζπει να υποβάλει και βεβαίωςθ τθσ οικείασ ςχολισ για τον ακριβι 

αρικμθτικό βακμό, με δφο δεκαδικά ψθφία. Υτισ περιπτϊςεισ.) που ο βακμόσ προκφπτει μόνο από αξιολογικό 

χαρακτθριςμό (κλίμακεσ «ΑΤΙΥΦΑ», «ΝΙΑΟ ΜΑΝΩΥ» ι «ΜΑΝΩΥ»), εάν ο ενδιαφερόμενοσ δεν δφναται να 

προςκομίςει βεβαίωςθ για τον ακριβι αρικμθτικό βακμό, ςτο αντίςτοιχο πεδίο πρζπει να καταχωρθκεί  θ 

κατϊτερθ βακμολογία που αντιςτοιχεί ςε κάκε μία αξιολογικι κλίμακα, δθλαδι: «8,50» για «ΑΤΙΥΦΑ», «6,50» για 

«ΝΙΑΟ ΜΑΝΩΥ» και «5,00» για «ΜΑΝΩΥ». ε περίπτωςθ που ο βακμόσ δεν προκφπτει οφτε από αξιολογικό 

χαρακτθριςμό, ςτο αντίςτοιχο πεδίο πρζπει να καταχωρθκεί  το ελάχιςτο τθσ βακμολογικισ κλίμακασ 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, δθλαδι «5,00».   

Ειδικζσ διευκρινίςεισ για δικαιολογητικά που αφοροφν τίτλουσ ςπουδϊν 

 

Εάν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι, απαιτείται:  

Πράξθ αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το Ι.Σ.Ε. αντίςτοιχα, για τθν ιςοτιμία και αντιςτοιχία του τίτλου και 

αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ αυτοφ με τθ βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων ι πιςτοποιθτικό 

αναγνϊριςθσ από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ 

(Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) περί ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ κακϊσ και αντιςτοιχία τθσ βακμολογικισ κλίμακασ αυτϊν με τθ 

βακμολογικι κλίμακα των θμεδαπϊν τίτλων. Υε περίπτωςθ που από τθν πράξθ ι το πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ 

δεν προκφπτει το γνωςτικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωςθ από το Εκπαιδευτικό Κδρυμα που χοριγθςε τον 

τίτλο, θ οποία να κακορίηει το γνωςτικό αντικείμενο, κακϊσ και επίςθμθ μετάφραςι τθσ. 

Ειδικά για τα πτυχία τθσ Κφπρου: Για τα πτυχία που αποκτικθκαν πριν από τθν πλιρθ ζνταξθ τθσ Μυπριακισ 

Δθμοκρατίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (1-5-2004) και αναφζρονται ςτο Σ.Δ. 299/1977 δεν απαιτείται αντιςτοιχία. 

Για τα πτυχία τα οποία ζχουν χρόνο κτιςθσ μετά τθν ζνταξι τθσ ςτθν Ε.Ε. απαιτείται ιςοτιμία και αντιςτοιχία. 

Ρι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι πτυχίων Ιατρικισ , τα οποία ζχουν χορθγθκεί από Μράτθ Ξζλθ τθσ Ε.Ε., εφόςον τουσ 

ζχει χορθγθκεί άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ ι βεβαίωςθ ότι πλθροφν όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν 

άςκθςθ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα α) ςτισ διατάξεισ του Μεφαλαίου ΙΙΙ του Φίτλου 

ΙΙΙ του π.δ. 38/2010 ι β) ςφμφωνα με όςα προβλζπονταν ςτισ διατάξεισ των π.δ. 84/1986, ΦΕΜ 31/Α/86 (ιατροί), 

εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πράξεωσ αναγνϊριςθσ για τθν ιςοτιμία και τθν αντιςτοιχία του 

τίτλου, όχι όμωσ και από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πράξεωσ του ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α ι Ι.Σ.Ε. ι Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. για τθ 

βακμολογικι αντιςτοιχία του τίτλου. 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Υτθν ανωτζρω περίπτωςθ που αφορά τίτλουσ ςπουδϊν που αποκτικθκαν ςτθν αλλοδαπι, οι 

ενδιαφερόμενοι δεν χρειάηεται να προςκομίςουν αντίγραφο του ξενόγλωςςου τίτλου που ζχει επικυρωκεί από 

δικθγόρο οφτε επίςθμθ μετάφραςθ αυτοφ. Αρκεί θ υποβολι των απαιτοφμενων πράξεων ι πιςτοποιθτικϊν ι 

αποφάςεων ι βεβαιϊςεων των αρμοδίων οργάνων που ορίηονται ανωτζρω.  
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ΠΡΟΟΧΗ: Ενδιαφερόμενοι, που είναι κάτοχοι ενόσ από τα παραπάνω πτυχία τθσ αλλοδαπισ, εξαιροφνται μεν 

από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ για τθν ιςοτιμία και τθν αντιςτοιχία του τίτλου, όχι όμωσ 

και από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πιςτοποιθτικοφ από το ΔΙ.Μ.Α.Φ.Υ.Α ι το Ι.Φ.Ε ι από το Διεπιςτθμονικό 

Ρργανιςμό Αναγνϊριςθσ Φίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Σλθροφόρθςθσ (Δ.Ρ.Α.Φ.Α.Σ) για τθ βακμολογικι αντιςτοιχία 

του τίτλου.  

Προκειμζνου για τίτλο τθσ αλλοδαπισ χωρίσ αντιςτοιχία βακμολογικισ ι αξιολογικισ κλίμακασ με τθ 

βακμολογικι ι αξιολογικι κλίμακα τίτλων τθσ θμεδαπισ, ο ενδιαφερόμενοσ ςυμπλθρϊνει ςτο πεδίο του 

βακμοφ πτυχίου, που αφορά ςτθ δεκαδικι μορφι του βακμοφ τίτλου ςπουδϊν (πεδίο δεκαδικόσ), τθν 

κατϊτερθ βακμολογία τθσ κλίμακασ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ θμεδαπισ, δθλαδι «5,00». 

 

3) Μεταπτυχιακοί Σίτλοι 

Ρι ενδιαφερόμενοι που είναι κάτοχοι διδακτορικοφ ι/και μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν ετιςιασ τουλάχιςτον 

φοίτθςθσ προςκομίηουν ευκρινι φωτοτυπία του διδακτορικοφ ι/και μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ, κακϊσ και 

βεβαίωςθ από το Σανεπιςτιμιο που να κακορίηει το γνωςτικό αντικείμενο αυτϊν ι τθν απαιτοφμενθ εξειδίκευςθ 

από τθν προκιρυξθ, εφόςον τοφτο δεν προκφπτει ςαφϊσ από τουσ προςκομιηόμενουσ τίτλουσ. 

Ξεταπτυχιακοί ι διδακτορικοί τίτλοι ςπουδϊν γίνονται αποδεκτοί μόνο εφόςον το αντικείμενό τουσ ςχετίηεται με 

τισ επιςτιμεσ υγείασ. Αν ο τίτλοσ ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται μόνον πράξθ αναγνωρίςεωσ του τίτλου 

από το ΔΙ.Μ.Α.Φ.Υ.Α. ι Σιςτοποιθτικό Αναγνϊριςθσ από τον Διεπιςτθμονικό Ρργανιςμό Αναγνϊριςθσ Φίτλων 

Ακαδθμαϊκϊν και Σλθροφόρθςθσ (Δ.Ρ.Α.Φ.Α.Σ.) περί ιςοτιμίασ που να ζχει εκδοκεί μζχρι τθν τελευταία θμζρα τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων. Υε περίπτωςθ που από τθν πράξθ αναγνϊριςθσ δεν προκφπτει 

το γνωςτικό αντικείμενο ι θ απαιτοφμενθ από τθν οικεία ανακοίνωςθ εξειδίκευςθ, απαιτείται βεβαίωςθ από το 

Σανεπιςτιμιο που χοριγθςε τον τίτλο, θ οποία να κακορίηει αυτό, κακϊσ και επίςθμθ μετάφραςι τθσ. 

 

ΗΜΕΙΩΗ: α) Υτισ περιπτϊςεισ που θ ιςοτιμία ι ιςοτιμία και αντιςτοιχία του πτυχίου αλλοδαπισ αναγνωρίηεται 

μόνον εφόςον ο κάτοχοσ του πτυχίου είναι και κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ δεν αναγνωρίηεται ιςοτιμία 

του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ, και επομζνωσ δεν λογίηεται ωσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ και β) Υτθν περίπτωςθ που 

ο μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςυμπλθρϊνει ι ενςωματϊνεται ςτο βαςικό, δεν λογίηεται ωσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ. 

Εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πράξθσ αναγνϊριςθσ για τθν ιςοτιμία και τθν αντιςτοιχία των 

τίτλων ςπουδϊν ι των μεταπτυχιακϊν τίτλων, όςοι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αποφάςεισ αναγνϊριςθσ 

επαγγελματικϊν προςόντων ι επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ τίτλων αντίςτοιχων κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ οι 

οποίεσ χορθγικθκαν από: 

i) το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Προςόντων (.Α.Ε.Π.) του άρκρου 55 του π.δ. 38/2010 

«Σροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Ρδθγία 2005/36/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του 

Υυμβουλίου τθσ 7θσ Υεπτεμβρίου 2005, ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ των επαγγελματικϊν προςόντων» όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει ι 

ii) το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Προςόντων (.Α.Ε.Π.) του άρκρου 55 του π.δ. 38/2010 για τθν 

αναγνϊριςθ τθσ επαγγελματικισ ιςοδυναμίασ, βάςει τθσ παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπωσ ιςχφει κάκε 

φορά ι 

iii) το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Σίτλων Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (.Α.Ε.Ι.Σ.Σ.Ε.) του 

άρκρου 10 του π.δ. 165/2000 «Σροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Οομοκεςίασ με ζνα γενικό ςφςτθμα αναγνϊριςθσ των 

διπλωμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που πιςτοποιοφν επαγγελματικι εκπαίδευςθ ελάχιςτθσ διάρκειασ τριϊν 

ετϊν, ςφμφωνα με τθν οδθγία 89/48/ΕΡΜ του Υυμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων» ι 

iv) το υμβοφλιο Επαγγελματικισ Αναγνϊριςθσ Σίτλων Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (.Ε.Α.Σ.Ε.Κ.) του άρκρου 14 

του π.δ. 231/1998 «Δεφτερο γενικό ςφςτθμα αναγνϊριςθσ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, το οποίο 

ςυμπλθρϊνει τθν οδθγία 89/48/ΕΡΜ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 92/51/ΕΡΜ του Υυμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν 

Μοινοτιτων, 94/38/ΕΜ και 95/43/ΕΜ τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων». 

v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιςτοποιθτικϊν και άλλων τίτλων που ζχουν αποκτθκεί ςε χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί, βάςει του ςυςτιματοσ αυτόματθσ αναγνϊριςθσ διπλωμάτων, άδεια 

άςκθςθσ επαγγζλματοσ από τισ κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ εκνικζσ αρχζσ, ςφμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 
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40/1986 (Αϋ14), 84/1986, (Αϋ31), 97/1986 (Αϋ35), 98/1986, (Αϋ 35), 53/2004 (Αϋ43), 40/2006 (Αϋ43) και τθν υ.α. 

Α4/5226/1987 (Βϋ613). 

 

Ρι ωσ άνω ενδιαφερόμενοι εξαιροφνται μεν από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πράξεωσ αναγνϊριςθσ για τθν 

ιςοτιμία και τθν αντιςτοιχία του τίτλου, όχι όμωσ και από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςθσ πιςτοποιθτικοφ για τθ 

βακμολογικι αντιςτοιχία του τίτλου από αρμόδιο κατά νόμο φορζα (Χπουργείο Σαιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων, ΔΙ.Μ.Α.Φ.Υ.Α. ι .Ρ.Α.Φ.Α.Σ. κ.λ.π.).  

 

4)  Άδειεσ Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ ι Άλλεσ Επαγγελματικζσ Άδειεσ, Βεβαιϊςεισ - Πιςτοποιθτικά 

 

λοι οι ενδιαφερόμενοι προςκομίηουν υποχρεωτικά: 

 

Α. Άδειεσ Άςκθςθσ Επαγγζλματοσ ι Βεβαιϊςεισ ι Άλλεσ Επαγγελματικζσ Άδειεσ 

1)  Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ  

2) Βεβαίωςθ εκδιδόμενθ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ότι πλθροί όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ 

του αντίςτοιχου επαγγζλματοσ (Ο.3919/2011, όπωσ ιςχφει) και 

3) Άδεια  χρθςιμοποίθςθσ τίτλου Ιατρικισ ειδικότθτασ Γενικισ Ιατρικισ ι Σακολογίασ ι Σαιδιατρικισ 

(απαιτοφμενθ ανά κωδικό ζδρασ). 

Από τισ ανωτζρω άδειεσ ι βεβαιϊςεισ, οι οποίεσ πρζπει να είναι ςε ιςχφ τόςο κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ 

θλεκτρονικισ αίτθςθσ – υπεφκυνθσ διλωςθσ και τθσ λιξεωσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αυτισ, όςο και κατά το 

χρόνο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να αποδεικνφεται πότε ακριβϊσ απζκτθςε ο ενδιαφερόμενοσ τθ 

ςυγκεκριμζνθ άδεια ι βεβαίωςθ, που απαιτείται από τθν παροφςα, προκειμζνου να προςμετρθκεί το κριτιριο τθσ 

εμπειρίασ από τθ λιψθ αυτϊν.  

 

Β. ΒΕΒΑΙΩΥΕΙΥ - ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΦΙΜΑ:  

1)  Βεβαίωςθ ιδιότθτασ μζλουσ Ιατρικοφ Υυλλόγου, θ οποία ιδιότθτα πρζπει να υφίςταται τόςο κατά τον χρόνο 

υποβολισ τθσ αιτιςεωσ και τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων όςο και κατά τον 

χρόνο υπογραφισ ςφμβαςθσ. 

2)  Εκπλιρωςθ τθσ υποχρεωτικισ άςκθςθσ υπθρεςίασ υπαίκρου αποδεικνυόμενθ με βεβαίωςθ από το Χπουργείο 

Χγείασ ι άλλθ αρμόδια ελλθνικι αρχι ότι δεν απαιτείται. 

 

θμείωςθ: λοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προςκομίηουν Σράξθ Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ από το 

Υυμβοφλιο Αναγνωρίςεωσ Επαγγελματικισ Ιςοτιμίασ Φίτλων Φριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εφόςον απαιτείται από 

το νόμο εγγραφι τουσ ςε επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, αρκεί βεβαίωςθ τθσ οικείασ επαγγελματικισ ενϊςεωσ ότι 

υπζβαλαν αίτθςθ εγγραφισ.  

 

5) Δικαιολογθτικά Απόδειξθσ Εμπειρίασ ςχετικισ με τθν άςκθςθ τθσ ειδικότθτασ μετά τθν απόκτθςι αυτισ 

 Θ εμπειρία λαμβάνεται υπόψθ εφόςον ζχει αποκτθκεί ςτθν θμεδαπι ι αλλοδαπι μετά τθν απόκτθςθ τθσ 
ειδικότθτασ. 
 
 Φα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ τθσ βακμολογοφμενθσ εμπειρίασ αναφζρονται αναλυτικά 
παρακάτω: 
 

5.1) Βακμολογοφμενθ εμπειρία 

Ωσ βακμολογοφμενθ εμπειρία κα λθφκεί υπόψθ θ άςκθςθ επαγγζλματοσ ςε κακικοντα ςυναφι με το 

αντικείμενο τθσ  ςφμβαςθσ . 
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5.2) Φρόποσ απόδειξθσ τθσ εμπειρίασ 

Φα δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται για τθν απόδειξθ του είδουσ και τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ εμπειρίασ, 

είναι τα εξισ: 

• Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ 

• Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία να αναγράφεται θ χρονικι διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ 

 

5.3) Φρόποσ απόδειξθσ εμπειρίασ από παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν ςε δθμόςιο αςφαλιςτικό φορζα κατά τα 

προθγοφμενα δφο ζτθ: Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα, από τθν οποία να προκφπτει θ χρονικι 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ για παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν.  

 

 

θμείωςθ: Για εμπειρία θ οποία ζχει αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι επιπλζον των λοιπϊν δικαιολογθτικϊν που 

απαιτοφνται από τισ ανωτζρω, κατά περίπτωςθ, παραγράφουσ ο ενδιαφερόμενοσ προςκομίηει: 

(1) ταν κατά το ιςχφον νομικό κακεςτϊσ του κράτουσ θ αςφάλιςθ των εργαηομζνων για ςυγκεκριμζνο επάγγελμα 

ι ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ είναι υποχρεωτικι: 

-Βεβαίωςθ του εργοδότθ ςτον οποίο απαςχολικθκε, ςτθν οποία να αναφζρεται θ χρονικι διάρκεια και το είδοσ 

τθσ απαςχόλθςθσ του ενδιαφερομζνου και 

-Βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ, είτε πρόκειται για αμιγϊσ κρατικι ι αμιγϊσ ιδιωτικι ι μικτι 

αςφάλιςθ, για τθ χρονικι διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ του ενδιαφερομζνου. 

(2) ταν κατά το ιςχφον νομικό κακεςτϊσ του κράτουσ θ αςφάλιςθ των εργαηομζνων για ςυγκεκριμζνο επάγγελμα 

ι ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ είναι μθ υποχρεωτικι: 

-Βεβαίωςθ του εργοδότθ ςτον οποίο απαςχολικθκε, ςτθν οποία να αναφζρεται θ χρονικι διάρκεια και το είδοσ 

τθσ απαςχόλθςθσ του ενδιαφερομζνου, 

-Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ ςτο οποίο απαςχολικθκε ότι θ αςφάλιςθ για το ςυγκεκριμζνο 

επάγγελμα ι τθ ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ εργαςίασ δεν είναι υποχρεωτικι, κατά τθ νομοκεςία του κράτουσ τοφτου. 

(3) ταν ο χρόνοσ εμπειρίασ ζχει διανυκεί ςε υπθρεςίεσ δθμόςιου χαρακτιρα τθσ αλλοδαπισ μπορεί να 

αποδεικνφεται και με βεβαίωςθ του αντίςτοιχου δθμόςιου φορζα. 

(4) Υτισ περιπτϊςεισ εργαηομζνων ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, για τθν αναγνϊριςθ τυχόν 

προχπθρεςίασ εφαρμόηονται τα ιςχφοντα περί δικαιϊματοσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ςτο κράτοσ - μζλοσ που 

παραςχζκθκε θ εργαςία. Για τθν αξιολόγθςθ αυτισ απαιτείται θ προςκόμιςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ από το αρμόδιο 

κατά νόμο όργανο του κράτουσ - μζλουσ προζλευςθσ. 

Φα δικαιολογθτικά του υποψθφίου, ο οποίοσ επικαλείται εμπειρία που αποκτικθκε ςτο εξωτερικό, κα πρζπει να 

ςυνοδεφονται εκτόσ από τα ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν επικυρωκεί από 

δικθγόρο και από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα 

ΕΟΡΦΘΦΑ του ΣΑΤΑΤΦΘΞΑΦΡΥ (ΦΙΦΝΡΙ, ΣΙΥΦΡΣΡΙΘΦΙΜΑ ΜΑΙ ΒΕΒΑΙΩΥΕΙΥ). 

 

 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Ωσ φορείσ του Δθμοςίου νοοφνται: Ρι Χπθρεςίεσ του Δθμοςίου, τα Ο.Σ.Δ.Δ, οι Ρ.Φ.Α. πρϊτου και 

δεφτερου βακμοφ, τα Ο.Σ.Ι.Δ. του δθμόςιου τομζα τθσ παρ.1 του άρκρου 14 του ν. 2190/1994, όπωσ ιςχφει. 

Ωσ εργαςία που ζχει διανυκεί ςτο Δθμόςιο Φομζα, κεωρείται επίςθσ: 

-Θ απαςχόλθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ Υτρατιωτικισ Θθτείασ. 

-Θ απαςχόλθςθ με Υφμβαςθ Ζργου ςε φορείσ του Δθμοςίου. 

 

Επιςθμάνςεισ ςχετικά με τον υπολογιςμό τθσ εμπειρίασ και λοιπζσ διευκρινίςεισ 

• Ρ χρόνοσ εμπειρίασ υπολογίηεται μετά τθν απόκτθςθ τθσ ειδικότθτασ.  

• Ρ χρόνοσ εμπειρίασ που δθλϊνει ο κάκε ενδιαφερόμενοσ πρζπει να ςυμφωνεί με τον χρόνο που προκφπτει από 

τθ βεβαίωςθ του οικείου αςφαλιςτικοφ φορζα ι από τθ βεβαίωςθ του οικείου φορζα του δθμοςίου τομζα.  
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Για τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο ΙΜΑ (ΕΦΜΑ), οι μινεσ εμπειρίασ υπολογίηονται αν διαιρεκεί το ςφνολο των 

πραγματοποιθκειςϊν θμερϊν αςφάλιςθσ δια του εικοςιπζντε (25) . 

 

 Παράδειγμα: Από βεβαίωςθ του ΙΜΑ προκφπτουν ςυνολικά 1.060 θμζρεσ αςφάλιςθσ για εργαςία που παρείχε ο 

ενδιαφερόμενοσ ςε διάφορουσ εργοδότεσ. Για να υπολογιςτοφν οι μινεσ αςφάλιςθσ γίνεται θ διαίρεςθ:  

 1.060 : 25 = 42,4  και ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο αναγράφεται μόνο το ακζραιο μζροσ του αποτελζςματοσ τθσ 

διαίρεςθσ, δθλαδι το  42 , που αφορά πλιρεισ μινεσ απαςχόλθςθσ. 

 

• Για αςφαλιςμζνουσ ςε αςφαλιςτικά ταμεία πλθν ΙΜΑ, (π.χ. ταμείο Ρ.Α.Ε.Ε.), όταν δεν προκφπτουν ςαφϊσ από τα 

ςχετικά πιςτοποιθτικά οι μινεσ εμπειρίασ, μετατρζπονται οι θμζρεσ του ςυνόλου των χρονικϊν διαςτθμάτων τθσ 

εμπειρίασ ςε μινεσ διαιρϊντασ διά του 30 και λαμβάνοντασ το ακζραιο μζροσ του αρικμοφ που προκφπτει. 

Παράδειγμα: Από βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ φορζα προκφπτουν ςυνολικά 1.060 θμζρεσ. Για να υπολογιςτοφν 

οι μινεσ αςφάλιςθσ γίνεται θ διαίρεςθ:  1.060 : 25 = 42,4  και ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο αναγράφεται μόνο το 

ακζραιο μζροσ του αποτελζςματοσ τθσ διαίρεςθσ, δθλαδι το  42 , που αφορά πλιρεισ μινεσ απαςχόλθςθσ. 

 

•   Σφποσ Τπολογιςμοφ Διδακτικισ Απαςχόλθςθσ (ςε μινεσ εμπειρίασ) 

 

 
Προςοχι: Δεν δθλϊνεται οποιαδιποτε υπζρβαςθ του πλιρουσ ωραρίου (ςτον ίδιο ι διαφορετικοφσ φορείσ). 

 

 

9) Αποδεικτικά Κοινωνικϊν Κριτθρίων 

9.1) Ανήλικα τζκνα υποψηφίου 

Για τθν απόδειξθ του κριτθρίου, οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό οικογενειακισ 

κατάςταςθσ του οικείου Διμου, ςτα δθμοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμζνοι ι βεβαίωςθ οικογενειακισ 

κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΜΕΣ μζςω του Ρλοκλθρωμζνου Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ Εκνικοφ 

Δθμοτολογίου ,(ΡΣΥΕΔ)-ΜΧΑ 7228/2014 (ΦΕΜ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)- ι αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό αρμόδιασ 

αλλοδαπισ αρχισ. 

9.2) Ενδιαφερόμενοσ – Τζκνο Πολφτεκνησ Οικογζνειασ  

Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ του τζκνου πολφτεκνθσ οικογζνειασ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό οικογενειακισ 

κατάςταςθσ του οικείου Διμου ςτα δθμοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμζνοι ωσ τζκνα πολφτεκνθσ 

οικογζνειασ ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται από τα ΜΕΣ μζςω του Ρλοκλθρωμζνου 

Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου ,(ΡΣΥΕΔ)-ΜΧΑ 7228/2014 (ΦΕΜ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)- ι 

αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ και πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ 

Πολυτζκνων Ελλάδοσ (ΑΠΕ) (άρκρο 67 § 9 ν.4316/2014 Φ.Ε.Μ. 270/24.12.2014/τ. Αϋ). 

Φα ανωτζρω ιςχφουν και για τουσ αλλοδαποφσ που είναι μόνιμα εγκατεςτθμζνοι οικογενειακϊσ ςτθν Ελλάδα 

(Απόφαςθ 3/19.2.2014 τθσ Ρλομζλειασ του ΑΥΕΣ). 

Ξινεσ Εμπειρίασ =  Υυνολικόσ Αρικμόσ Διδακτικϊν Ωρϊν X  6  

Σλιρεσ ωράριο που προβλζπεται για τθ 
κζςθ ανά εβδομάδα (ςε ϊρεσ) 

25  
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9.3) Ενδιαφερόμενοσ – Τζκνο Τρίτεκνησ Οικογζνειασ 

Φθν ιδιότθτα αυτι αποκτοφν (άρκρο 3Ο. 3454/2006) τζκνα, γονζα ι γονζων οι οποίοι ζχουν τθ γονικι μζριμνα και 

επιμζλεια τριϊν παιδιϊν από τον ίδιο ι διαφορετικοφσ γάμουσ ι νομίμωσ αναγνωριςκζντων ι υιοκετθμζνων ι 

εκτόσ γάμου γεννθκζντων τα οποία είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό τρίτο (23ο) ζτοσ τθσ 

θλικίασ τουσ ι φοιτοφν ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ 

και αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ τζκνου τρίτεκνθσ οικογζνειασ το ενδιαφερόμενο τζκνο προςκομίηει: 

α) Σιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται 

από τα ΜΕΣ μζςω του Ρλοκλθρωμζνου Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου ,(ΡΣΥΕΔ)-ΜΧΑ 

7228/2014 (ΦΕΜ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)- που περιζχει όλα τα γεγονότα των οποίων θ ςυνδρομι αποτελεί 

προχπόκεςθ για τθν κατά νόμο κτιςθ τθσ ιδιότθτασ του τρίτεκνου γονζα ι τζκνου τρίτεκνθσ οικογζνειασ ι 

αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ και 

β) Χπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου ςτθν οποία: 

(i) αναφζρεται το ονοματεπϊνυμο κακϊσ και ο αρικμόσ ταυτότθτασ (εφόςον ζχει εκδοκεί) κακενόσ από τα λοιπά 

μζλθ τθσ οικογζνειασ και 

(ii) βεβαιϊνεται ότι κανζνα άλλο τζκνο τθσ οικογζνειασ δεν κάνει χριςθ τθσ ιδιότθτασ ςτθν παροφςα.  

9.4) Ενδιαφερόμενοσ Γονζασ Μονογονεϊκήσ Οικογζνειασ 

Ρ γονζασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ, προκειμζνου να δθλϊςει ότι κατά το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ δεν ζχει 

προςλθφκεί ςτον ίδιο φορζα άλλο μζλοσ τθσ ίδιασ οικογζνειασ κάνοντασ χριςθ τθσ μονογονεϊκισ ιδιότθτασ, 

οφείλει να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ κατά το άρκρο 8 του ν.1599/1986 με το ανωτζρω περιεχόμενο.  

Επιπλζον, ανάλογα τθν περίπτωςθ μονογονεϊκισ οικογζνειασ, πρζπει να προςκομίςει: 

 Υτθν περίπτωςθ χθρείασ του μονογονζα ι κθρφξεωσ αφάνειασ κατά νόμον του άλλου γονζα, απαιτοφνται 

ακροιςτικά: 

α. Σιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται 

από τα ΜΕΣ μζςω του Ρλοκλθρωμζνου Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΡΣΥΕΔ)-ΜΧΑ 

7228/2014 (ΦΕΜ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των 

δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), από το οποίο να προκφπτει ότι 

ζχει ζνα (1) τουλάχιςτον ανιλικο τζκνο κατόπιν χθρείασ ι κθρφξεωσ αφάνειασ κατά νόμον του άλλου γονζα. Φο 

τζκνο αυτό δεν πρζπει να ζχει υιοκετθκεί από επόμενο ςφηυγο του μονογονζα. Εάν από το ανωτζρω 

πιςτοποιθτικό δεν προκφπτει θ κατάςταςθ χθρείασ του μονογονζα, τότε πρζπει να ςυνυποβλθκεί θ ςχετικι 

λθξιαρχικι πράξθ κανάτου. Για τθν περίπτωςθ τθσ κθρφξεωσ αφάνειασ κατά νόμον, το ανωτζρω πιςτοποιθτικό 

πρζπει να ςυνοδεφεται από αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ ςε ςυνδυαςμό με το κατά νόμο πιςτοποιθτικό 

τελεςιδικίασ τθσ. Αν κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ πρόςλθψθσ το τζκνο είναι ενιλικο και θλικίασ 

ζωσ και 25 ετϊν, πρζπει από τα ανωτζρω ζγγραφα να προκφπτει θ κατάςταςθ χθρείασ του μονογονζα ι αφάνειασ 

του άλλου γονζα μζχρι τθν ενθλικίωςθ του τζκνου.   

β. Χπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα τθ γονικι μζριμνα ενόσ ι 

περιςςότερων ανιλικων τζκνων. Υε περίπτωςθ που το τζκνο είναι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν, υπεφκυνθ 

διλωςθ ότι αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα τθ γονικι μζριμνα αυτοφ για οριςμζνο χρονικό 

διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςθ του τζκνου. 

 Υε περίπτωςθ διαηυγίου ι ακυρϊςεωσ γάμου ι λφςθσ του ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ ι διακοπισ τθσ 

εγγάμου ςυμβιϊςεωσ των γονζων (διάςταςθσ), απαιτοφνται ακροιςτικά: 

α. Σιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται 

από τα ΜΕΣ μζςω του Ρλοκλθρωμζνου Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΡΣΥΕΔ)-ΜΧΑ 

7228/2014 (ΦΕΜ 457/τ Βϋ/25-2-2014)+ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των 
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δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), από το οποίο να προκφπτει ότι 

ζχει ζνα (1) τουλάχιςτον ανιλικο τζκνο ι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν.  

β. Αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ με τθν οποία ανατζκθκε θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ςε ζνα μόνο γονζα ςε 

περίπτωςθ διαφωνίασ ι αντίγραφο Σρακτικοφ κοινισ ςυμφωνίασ των γονζων, κεωρθμζνο από το αρμόδιο 

δικαςτιριο, με το οποίο ανατζκθκε θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ςτον ζνα εκ των δφο, ςφμφωνα με το άρκρο 

1513ΑΜ ι για τθν περίπτωςθ τθσ διάςταςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 1514ΑΜ ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 1513ΑΜ. 

γ. Χπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι 

μζριμνα ενόσ ι περιςςότερων ανιλικων τζκνων. Υε περίπτωςθ που το τζκνο είναι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν, 

υπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ 

γονικι μζριμνα αυτοφ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςθ του τζκνου. 

θμείωςθ: Ειδικϊσ ςτθν περίπτωςθ διάςταςθσ των γονζων, αν δεν υπάρχει θ ανωτζρω δικαςτικι απόφαςθ ι το 

πρακτικό κοινισ ςυμφωνίασ (υπό ςτοιχείο β), αρκεί θ υποβολι Χπεφκυνθσ διλωςθσ ότι τελεί ςε διάςταςθ με τον 

ι/τθ ςφηυγο και αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι μζριμνα 

ενόσ ι περιςςότερων ανιλικων τζκνων. Υε περίπτωςθ που το τζκνο είναι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν, 

υπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ 

γονικι μζριμνα αυτοφ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςθ του τζκνου. 

 Υε περίπτωςθ ανικανότθτασ του άλλου γονζα για τθν άςκθςθ γονικισ μζριμνασ για πραγματικοφσ λόγουσ 

ι γιατί είναι ανίκανοσ ι περιοριςμζνα ικανόσ για δικαιοπραξία, απαιτοφνται ακροιςτικά: 

α. Σιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται 

από τα ΜΕΣ μζςω του Ρλοκλθρωμζνου Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΡΣΥΕΔ)-ΜΧΑ 

7228/2014 (ΦΕΜ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των 

δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), από το οποίο να προκφπτει ότι 

ζχει ζνα (1) τουλάχιςτον ανιλικο τζκνο ι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν.  

β. Αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ από τθν οποία να προκφπτει ο λόγοσ τθσ αδυναμίασ αςκιςεωσ τθσ γονικισ 

μζριμνασ από τον άλλο γονζα (π.χ. δικαςτικι ςυμπαράςταςθ λόγω ψυχικισ ι διανοθτικισ διαταραχισ ι 

ςωματικισ αναπθρίασ).  

γ. Χπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι 

μζριμνα ενόσ ι περιςςότερων ανιλικων τζκνων. Υε περίπτωςθ που το τζκνο είναι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν, 

υπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα τθ γονικι μζριμνα αυτοφ για 

οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςθ του τζκνου. 

θμείωςθ: Υε περίπτωςθ ανυπαρξίασ τθσ ανωτζρω δικαςτικισ απόφαςθσ (υπό ςτοιχείο β) όςον αφορά τουσ 

αντικειμενικοφσ πραγματικοφσ λόγουσ αδυναμίασ αςκιςεωσ τθσ γονικισ μζριμνασ από τον άλλο γονζα, απαιτείται 

θ υποβολι οιουδιποτε αποδεικτικοφ εγγράφου αρμόδιασ κατά νόμο δθμόςιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει 

ο πραγματικόσ λόγοσ αδυναμίασ άςκθςθσ τθσ γονικισ μζριμνασ από τον άλλο γονζα (π.χ. πιςτοποιθτικό από το 

οποίο να προκφπτει ο εγκλειςμόσ του ςε ςωφρονιςτικό κατάςτθμα και θ διάρκεια αυτοφ). 

 Υε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του άλλου γονζα από τθν άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ι αφαίρεςθσ τθσ γονικισ 

μζριμνασ λόγω κακισ άςκθςθσ, απαιτοφνται ακροιςτικά: 

α. Σιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται 

από τα ΜΕΣ μζςω του Ρλοκλθρωμζνου Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΡΣΥΕΔ)-ΜΧΑ 

7228/2014 (ΦΕΜ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των 

δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), από το οποίο να προκφπτει ότι 

ζχει ζνα (1) τουλάχιςτον ανιλικο τζκνο ι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν.  
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β. Αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ, ςυνοδευόμενθσ από το κατά νόμο πιςτοποιθτικό τελεςιδικίασ τθσ, από τθν 

οποία να προκφπτει θ ζκπτωςθ του άλλου γονζα από τθν άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ι θ αφαίρεςθ τθσ γονικισ 

μζριμνασ από τον άλλο γονζα λόγω κακισ άςκθςθσ. 

γ. Χπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι 

μζριμνα ενόσ ι περιςςότερων ανιλικων τζκνων. Υε περίπτωςθ που το τζκνο είναι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν, 

υπεφκυνθ διλωςθ ότι αςκοφςε εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα ι μετά από ςχετικι ανάκεςθ τθ 

γονικι μζριμνα αυτοφ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςθ του τζκνου. 

 Υε περίπτωςθ απόκτθςθσ τζκνου χωρίσ γάμο ι ςφμφωνο ςυμβίωςθσ των γονζων, απαιτοφνται 

ακροιςτικά: 

α. Σιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται 

από τα ΜΕΣ μζςω του Ρλοκλθρωμζνου Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΡΣΥΕΔ)-ΜΧΑ 

7228/2014 (ΦΕΜ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των 

δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), από το οποίο να προκφπτει ότι 

ζχει ζνα (1) τουλάχιςτον ανιλικο τζκνο ι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν.  

βi. Χπεφκυνθ διλωςθ τθσ μθτζρασ ότι το τζκνο δεν ζχει αναγνωριςτεί από τον πατζρα και ότι θ ίδια δεν ζχει 

εκπζςει τθσ γονικισ μζριμνασ οφτε τθσ ζχει αφαιρεκεί θ άςκθςι τθσ. Αν το τζκνο είναι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 

ετϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςθ του τζκνου θ ίδια δεν είχε 

εκπζςει τθσ γονικισ μζριμνασ οφτε τθσ είχε αφαιρεκεί θ άςκθςι τθσ ι 

βii. Αν το τζκνο είναι αναγνωριςμζνο από τον πατζρα, υπεφκυνθ διλωςθ τθσ μθτζρασ ότι θ ίδια δεν ζχει εκπζςει 

τθσ γονικισ μζριμνασ, οφτε τθσ ζχει αφαιρεκεί θ άςκθςι τθσ και δεν υπάρχει ςυμφωνία των γονζων κατά το 

άρκρο 1515ΑΜ ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 1513ΑΜ για από κοινοφ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ. Υε περίπτωςθ 

που το τζκνο είναι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι 

τθν ενθλικίωςθ του τζκνου θ ίδια δεν είχε εκπζςει τθσ γονικισ μζριμνασ οφτε τθσ είχε αφαιρεκεί θ άςκθςι τθσ 

οφτε είχε υπάρξει ςυμφωνία των γονζων κατά το άρκρο 1515ΑΜ ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 1513ΑΜ για από 

κοινοφ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ. 

 Υε περίπτωςθ υιοκεςίασ τζκνου από ζνα μόνο γονζα, απαιτοφνται ακροιςτικά: 

α. Σιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που χορθγείται 

από τα ΜΕΣ μζςω του Ρλοκλθρωμζνου Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου *(ΡΣΥΕΔ)-ΜΧΑ 

7228/2014 (ΦΕΜ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)+ ι αρμόδιασ αλλοδαπισ αρχισ, πρόςφατθσ ζκδοςθσ (όχι παλαιότερθσ των 

δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων), από το οποίο να προκφπτει ότι 

ζχει ζνα (1) τουλάχιςτον ανιλικο τζκνο ι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν.  

β. Αντίγραφο δικαςτικισ απόφαςθσ από τθν οποία να προκφπτει θ υιοκεςία του τζκνου μζχρι τθν ενθλικίωςι του, 

ςυνοδευόμενθσ από το κατά νόμο πιςτοποιθτικό τελεςιδικίασ τθσ. 

γ. Χπεφκυνθ διλωςθ του μονογονζα ότι αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα τθ γονικι μζριμνα 

τζκνου κατόπιν υιοκεςίασ. Υε περίπτωςθ που το τζκνο αυτό είναι ενιλικο θλικίασ ζωσ και 25 ετϊν, υπεφκυνθ 

διλωςθ του μονογονζα ότι για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ενθλικίωςθ του τζκνου αςκοφςε εν τοισ 

πράγμαςι και κατ’ αποκλειςτικότθτα τθ γονικι του μζριμνα κατόπιν υιοκεςίασ. 

θμείωςθ: Υε περίπτωςθ που από το ανωτζρω πιςτοποιθτικό ι τθ βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ (υπό 

ςτοιχείο α) προκφπτει θ υιοκεςία του τζκνου μζχρι τθν ενθλικίωςι του, παρζλκει θ υποβολι τθσ ςχετικισ 

δικαςτικισ απόφαςθσ (υπό ςτοιχείο β). 
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9.5) Ενδιαφερόμενοσ με ποςοςτό αναπηρίασ 67% και άνω 

Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ του ατόμου με ποςοςτό αναπθρίασ εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω οι 

ενδιαφερόμενοι προςκομίηουν, ιςχφον πιςτοποιθτικό από ΜΕΣΑ (Μζντρα Σιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ) με το οποίο 

προςδιορίηεται θ πάκθςθ ι βλάβθ και το ποςοςτό αναπθρίασ. Επιςθμαίνεται ότι εκτόσ του πιςτοποιθτικοφ ΜΕΣΑ 

γίνονται δεκτά και ιςχφοντα πιςτοποιθτικά από τισ κατωτζρω Χγειονομικζσ Επιτροπζσ: 

 Ανϊτατθ Χγειονομικι Επιτροπι Υτρατοφ (Α.Υ.Χ.Ε.) 

 Ανϊτατθ Χγειονομικι Επιτροπι Οαυτικοφ  (Α.Ο.Χ.Ε) 

 Ανϊτατθ Χγειονομικι Επιτροπι Αεροπορίασ  (Α.Α.Χ.Ε) 

 Ανϊτατθ Χγειονομικι Επιτροπι τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και  

 Ανϊτατθ Χγειονομικι Επιτροπι του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

9.6) Ενδιαφερόμενοσ με ανήλικο τζκνο ή επιμζλεια ανηλίκου το οποίο ζχει ποςοςτό αναπηρίασ 67% και άνω 

Για τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ του ενδιαφερόμενου γονζα με ανιλικο τζκνο ι επιμζλεια ανθλίκου με ποςοςτό 

αναπθρίασ εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και οι ενδιαφερόμενοι προςκομίηουν: 

α) ιςχφον πιςτοποιθτικό από ΚΕΠΑ (Μζντρα Σιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ) με το οποίο προςδιορίηεται θ πάκθςθ ι 

βλάβθ και το ποςοςτό αναπθρίασ. Επιςθμαίνεται ότι εκτόσ του πιςτοποιθτικοφ ΜΕΣΑ γίνονται δεκτά και ιςχφοντα 

πιςτοποιθτικά από τισ κατωτζρω Χγειονομικζσ Επιτροπζσ: 

 Ανϊτατθ Χγειονομικι Επιτροπι Υτρατοφ (Α.Υ.Χ.Ε.) 

 Ανϊτατθ Χγειονομικι Επιτροπι Οαυτικοφ  (Α.Ο.Χ.Ε) 

 Ανϊτατθ Χγειονομικι Επιτροπι Αεροπορίασ  (Α.Α.Χ.Ε) 

 Ανϊτατθ Χγειονομικι Επιτροπι τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και  

 Ανϊτατθ Χγειονομικι Επιτροπι του Συροςβεςτικοφ Υϊματοσ. 

Ματ’ εξαίρεςθ όταν ο ενδιαφερόμενοσ ζχει ανιλικο τζκνο ι τθν επιμζλεια ανθλίκου που πάςχει από νοθτικι 

ςτζρθςθ ι αυτιςμό ι κϊφωςθ, απαιτείται ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον πενιντα τοισ εκατό (50%). 

β) πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ του οικείου Διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ που 

χορθγείται από τα ΜΕΣ μζςω του Ρλοκλθρωμζνου Σλθροφοριακοφ Υυςτιματοσ Εκνικοφ Δθμοτολογίου ,(ΡΣΥΕΔ)-

ΜΧΑ 7228/2014 (ΦΕΜ 457/τ.Βϋ/25-2-2014)- , από το οποίο κα προκφπτει θ ταυτότθτα του ανθλίκου. 

Επιςιμανςθ: Εάν ο ενδιαφερόμενοσ είναι διαηευγμζνοσ, προςκομίηει το διαηευκτιριο ι τθν δικαςτικι απόφαςθ 

λφςθσ του γάμου και τθ δικαςτικι απόφαςθ από τθν οποία αποδεικνφεται θ ανάκεςθ επιμζλειασ του τζκνου με 

αναπθρία. 
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10) Σίτλοι, Πιςτοποιθτικά Και Βεβαιϊςεισ  

 

Φθσ θμεδαπισ 

α) Δθμόςια ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου και 

του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. τίτλοι ςπουδϊν - άδειεσ - πιςτοποιθτικά - βεβαιϊςεισ κ.λπ.), υποβάλλονται 

και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων ι των ακριβϊν 

αντιγράφων τουσ. 

β) Ιδιωτικά ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που δεν εκδίδονται από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου και 

του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (εκδίδονται από ιδιωτικοφσ φορείσ), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από 

δικθγόρο, κακϊσ και ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ 

από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα (π.χ. απολυτιριο ιδιωτικοφ λυκείου 

που φζρει τθ κεϊρθςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Χπουργείου Σαιδείασ, 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, ιατρικι γνωμάτευςθ που φζρει κεϊρθςθ από αρμόδιο ελεγκτι ιατρό). 

 

Φθσ αλλοδαπισ 

Φίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ τθσ αλλοδαπισ που απαιτοφνται από τθν προκιρυξθ πρζπει να είναι 

επίςθμα μεταφραςμζνοι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Θ επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχι του Χπουργείου Εξωτερικϊν ι τθν Σρεςβεία ι το 

Σροξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα ι από δικθγόρο ι από άμιςκο ερμθνζα διοριςμζνο βάςει του ν. 

148/26.12.1913/1.2.1914. Ειδικϊσ όμωσ μετά τον νζο «Μϊδικα Δικθγόρων» (άρκρο 36,Ο.4194/2013/ΦΕΜ 

208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράςεισ ξενόγλωςςων εγγράφων που γίνονται από δικθγόρο μετά τθν 27.09.2013 

γίνονται δεκτζσ εφόςον ο δικθγόροσ βεβαιϊνει ότι ο ίδιοσ ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ από και προσ τθν 

οποία μετζφραςε. 

Υθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με τθ νομολογία του Υυμβουλίου τθσ Επικρατείασ, προκειμζνου περί τίτλων ςπουδϊν 

με τουσ οποίουσ αποδεικνφεται θ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ, τίτλοι που προςκομίηονται ςε απλά φωτοαντίγραφα 

γίνονται δεκτοί, υπό τθν προχπόκεςθ ότι προςκομίηονται επικυρωμζνεσ μεταφράςεισ αυτϊν, ςτισ οποίεσ γίνεται 

μνεία ότι ςτουσ νόμιμουσ μεταφραςτζσ είχαν προςκομιςκεί τα πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα των τίτλων. 

Φα ανωτζρω (τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα 

από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, τα οποία ζχουν 

επικυρωκεί από δικθγόρο. 

 

Φονίηεται ιδιαιτζρωσ ότι τα προςόντα, τα κριτιρια ι οι ιδιότθτεσ που αναγράφονται από τον ενδιαφερόμενο ςτθν 

αίτθςθ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία πλιρωςθσ των κζςεων πρζπει να υφίςτανται κατά τθν θμερομθνία λιξθσ 

τθσ προκεςμίασ υποβολισ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων – υπεφκυνων δθλϊςεων. 
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ΕΝΟΣΗΣΑ Γϋ: ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ - ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ - 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
Για τθν ςυμμετοχι ςτθν παροφςα, κάκε ενδιαφερόμενοσ πρζπει να ςυμπλθρϊςει και να υποβάλει θλεκτρονικά 

και μόνο μζςω του διαδικτυακοφ τόπου…………… και τθσ πλατφόρμασ που λειτουργεί ςε αυτι αίτθςθ - υπεφκυνθ 

διλωςθ. 

Για τθν θλεκτρονικι υποβολι απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ ςφνδεςθ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα με χριςθ 

των διαπιςτευτθρίων τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) για τθν είςοδο ςτον κόμβο του TaxisNET. 

Υε κάκε περίπτωςθ κρίνεται ςκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι να ςυμβουλεφονται τον «Ρδθγό Θλεκτρονικισ Αίτθςθσ» 

ςτθ  ςελίδα του διαδικτυακοφ τόπου………….. όπου παρζχονται θλεκτρονικά αναλυτικζσ οδθγίεσ, ειδικά κείμενα 

βοικειασ και παραδείγματα ςυμπλιρωςθσ ανά πεδίο. 

Ακολοφκωσ οι ενδιαφερόμενοι προβαίνουν ςτθ ςυμπλιρωςθ και τθν υποβολι όλων των απαραίτθτων 

προςωπικϊν ςτοιχείων και ςτοιχείων επικοινωνίασ. 

Ξετά τθν ορκι και ολοκλθρωμζνθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων του, ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να προχωριςει 

ςτθν ςυμπλιρωςθ των προςόντων (υποχρεωτικϊν και μθ) και των λοιπϊν ιδιοτιτων που διακζτει προκειμζνου να 

υποβάλει αίτθςθ. 

Βιμα 1ο 
Θ νζα καρτζλα περιλαμβάνει όλεσ τισ δυνατζσ επιλογζσ για τον ενδιαφερόμενο, ο οποίοσ επιλζγει τθν κατθγορία    

εκπαίδευςθσ ΣΕ, του κλάδου Ιατρϊν και τθν ειδικότθτα (Γενικισ Ιατρικισ, Σακολογίασ και Σαιδιατρικισ). 

Υυνοπτικά οι επιλογζσ εμφανίηονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΚΛΑΔΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

ΣΕ ΙΑΦΤΩΟ 

ΓΕΟΙΜΘΥ ΙΑΦΤΙΜΘΥ 

ΣΑΘΡΝΡΓΙΑΥ 

ΣΑΙΔΙΑΦΤΙΜΘΥ 

 

Βιμα 2ο 

Υτισ καρτζλεσ «Σροςόντα» και «Μοινωνικά Μριτιρια» ο ενδιαφερόμενοσ καλείται να ςυμπλθρϊςει (είτε με επιλογι 
από τθ διακζςιμθ λίςτα, είτε με ελεφκερθ ειςαγωγι, είτε με επιλογι των αντίςτοιχων πεδίων) όλα τα 
υποχρεωτικά πεδία τθσ αίτθςθσ, τα μθ υποχρεωτικά πεδία για τα οποία κατζχει τα αντίςτοιχα προςόντα / 
ιδιότθτεσ και τα κοινωνικά κριτιρια που επικαλείται. 

Βιμα 3ο  

Υτθν καρτζλα «Επιλογι Θζςεων» ο ενδιαφερόμενοσ καλείται να επιλζξει ζωσ πζντε (5) κωδικοφσ κζςθσ από τθν 

λίςτα που εμφανίηεται και να επιλζξει το πεδίο τθσ εντοπιότθτασ για όλεσ τισ κζςεισ που πλθροί τισ προχποκζςεισ.  

Βιμα 4ο   

Υτθν Μαρτζλα «Δικαιολογθτικά» ο ενδιαφερόμενοσ καλείται να ςυμπλθρϊςει με ελεφκερο κείμενο το είδοσ των 

δικαιολογθτικϊν που κα αποςτείλει για τον ζλεγχο των προςόντων / ιδιοτιτων που επικαλείται και τα οποία 

πρζπει να ςυμφωνοφν με τα αποδεκτά επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά – πιςτοποιθτικά. Για κάκε προςόν / ιδιό-

τθτα ςυμπλθρϊνεται ζνα πεδίο. Υε περίπτωςθ που απαιτοφνται περιςςότερα πεδία, ο ενδιαφερόμενοσ ζχει τθ 

δυνατότθτα να προςκζςει επιπλζον πεδία και να περιγράψει το δικαιολογθτικό που περιλαμβάνει. 
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Βιμα 5ο   

Υτθν καρτζλα «Ρριςτικι Ματαχϊρθςθ» υπάρχει ειδικό πεδίο με τθν αναφορά «Ρριςτικι Ματαχϊρθςθ». 

Επιλζγοντασ αυτό ο ενδιαφερόμενοσ μεταβαίνει ςτο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ οριςτικισ υποβολισ, όπου 

εμφανίηονται αναλυτικά όλα τα ςτοιχεία που ζχει ςυμπεριλάβει ςτθν αίτθςθ του και μια υπεφκυνθ διλωςθ τθν 

οποία καλείται να διαβάςει και να αποδεχκεί. Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ θ αίτθςθ – υπεφκυνθ 

διλωςθ είναι διακζςιμθ προσ εκτφπωςθ μζςω τθσ πλατφόρμασ. Αντίγραφό τθσ αποςτζλλεται αυτόματα ςτθ 

διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που ζχει δθλωκεί ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ του υποψθφίου. 

ΠΡΟΟΧΗ: Ξετά τθν οριςτικι υποβολι δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί καμία αλλαγι. Θ μοριοδότθςθ και θ 
κατάταξθ κα πραγματοποιθκοφν με βάςθ τα δθλωκζντα ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ όπωσ ζχει οριςτικά 
καταχωρθκεί. Υε κάκε περίπτωςθ τα δικαιολογθτικά που κα αποςταλοφν πρζπει να αποδεικνφουν όςα ζχουν 
δθλωκεί. Θ μοριοδότθςθ δε δφναται να αλλάξει μετά τθν οριςτικι υποβολι, ζςτω και αν τα ςχετικά 
δικαιολογθτικά προςκομιςτοφν.  
Η ευκφνθ τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ τθσ αίτθςθσ ανικει αποκλειςτικά ςτον ενδιαφερόμενο. 

 


