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                                                                      Α.Γ.Α. 6ΔΜΠΟΡΡ3-ΞΚΡ 

Αξ. Πξση.: 1601/14-3-2017 

   

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΛΗΗ 

ΘΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΙΑΣΡΟΤ- ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ 

ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΚΑΣΟΥΟΤ Α.Π.Τ. ΓΙΑ ΣΗΝ Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ.» 

 

Η Αλώλπκε Δηαηξεία Μνλάδσλ Τγείαο Α.Δ. (Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ.) ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. ηνλ Ν. 3293/2004 «Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνύ Υσξηνύ, πλήγνξνο Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»,  

2. ηνλ Ν. 3429/2005 «Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί (ΓΔΚΟ)» (ΦΔΚ 

314/27-12-2005), 

3. ηνλ εγθεθξηκέλν βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκ. ΦΔΚ 12569/29-10-2007, η. Α.Δ. - 

Δ.Π.Δ., Καλνληζκό Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο Α.Δ.Μ.Τ. 

Α.Δ., θαζώο θαη βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκ. ΦΔΚ 3638/29-05-2007, η. Α.Δ. - 

Δ.Π.Δ., Γεληθό Καλνληζκό Δξγαζίαο, όπσο θάζε θνξά ηζρύνπλ, 

4. ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο 

ηεο Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ. όπσο ππνβιήζεθε πξνο έγθξηζε κε ηελ απόθαζε ηνπ Γ.. 

ππ’ αξ. 5ζέκα1/15-3-2016 ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ην ηειηθά εγθεθξηκέλν 

νξγαλόγξακκα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Θήξαο, θαζώο θαη ε ζηειέρσζε 

απηνύ (Α.Γ.Α. 6ΚΚ4ΟΡΡ3-7Ι), 

5. ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 4058/2012 πνπ 

αληηθαηαζηάζεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 182 ηνπ Ν. 4261/2014.(ΦΔΚ 

107Α/05.05.2014), 

6. ηνλ Ν. 2472/1997 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη,  

7. ην Ν. 3418/2005 – Κώδηθα Ιαηξηθήο Γενληνινγίαο , όπσο ηζρύεη ζήκεξα, 

8. ηελ ππ’ αξ. 21ζέκα7/31-8-2016 απόθαζε Γ.. κε ζέκα «Έγθξηζε αηηήκαηνο 

πξνο ην Τπνπξγείν Τγείαο γηα ηε ζύλαςε ζπλεξγαζίαο κε ηαηξηθό θαη 

πγεηνλνκηθό πξνζσπηθό – εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Π.Ο.Υ. θαη ηνπ ΚΤΑΑ Κεξαηέαο – Κ. Πξίθηεο», 

9. ηελ ππ’ αξ. Α2β/Γ.Π.58701/10-11-2016 απόθαζε Τπνπξγνύ Τγείαο 

«Έγθξηζε γηα ηελ θίλεζε δηαδηθαζηώλ ζπλεξγαζίαο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 
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έσο δώδεθα (12) κήλεο κε είθνζη έλαλ (21) ηαηξνύο δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ 

θαη ελόο (1) αηόκνπ θιάδνπ ΣΔ Μαηεπηηθήο, κε θαζεζηώο έθδνζεο από 

απηνύο δειηίνπ απόδεημεο παξνρήο ππεξεζηώλ, γηα ηηο παξερόκελεο 

ππεξεζίεο ηνπο, κε ηελ Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ. γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Πνιπθιηληθήο ηνπ Οιπκπηαθνύ Υσξηνύ θαη ηνπ Κέληξνπ Τγείαο – 

Απνθαηάζηαζεο – Απνζεξαπείαο Κεξαηέαο «Κ. Πξίθηεο», 

10. ηελ ππ’ αξηζκ. 30ζέκα3/03-11-2016 απόθαζε Γ.. κε ζέκα «Έγθξηζε 

πξόζθιεζεο θαη γλσκνδνηηθώλ επηηξνπώλ γηα ηε ζύλαςε ζπλεξγαζίαο κε 

ηαηξνύο – εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο γηα ηελ Πνιπθιηληθή ηνπ Οιπκπηαθνύ 

Υσξηνύ θαη ην Κ.Τ.Α.Α. Κεξαηέαο γηα ην έηνο 2017», 

11. ηελ ππ’ αξ. 7153/11-11-2016 (Α.Γ.Α. 7Η48ΟΡΡ3-Ρ60) πξόζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηόηεηαο ζπλεξγαζίαο κε 

ηαηξνύο-εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο θαηόρνπο Α.Π.Τ. γηα ηελ Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ., 

12. ηελ ππ’ αξ. 34ζέκα4/05-12-2016 απόθαζε Γ.. κε ζέκα «Έγθξηζε Πξαθηηθώλ 

Αμηνιόγεζεο γηα Π.Ο.Υ. θαη Κ.Τ.Α.Α. Κεξαηέαο Κ. Πξίθηεο» θαη ηελ ππ’ αξ. 

35ζέκα2/14-12-2016 κε ζέκα «Δπηινγή Ιαηξώλ Δμσηεξηθώλ πλεξγαηώλ γηα 

ηελ έγθξηζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ. κε θαζεζηώο Έθδνζεο 

δειηίνπ απόδεημεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ηνπο 

ζην πιαίζην ηνπ Ν.4261/2014» (ΑΓΑ: Χ66ΣΟΡΡ3-ΘΞΧ), 

13. ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 207/12-01-2017 (Α.Γ.Α. 6Ξ3ΥΟΡΡ3-Ν10) πξόζθιεζε 

κε ζέκα «Τπνβνιή ππνςεθηόηεηαο ζπλεξγαζίαο κε ηαηξνύο – εμσηεξηθνύο 

ζπλεξγάηεο θαηόρνπο Α.Π.Τ. γηα ηελ Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ.», 

14. ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2017, ε νπνία εγθξίζεθε 

δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ.4ζέκα2/10-02-2017 απόθαζεο ηνπ Γ.., 

15. ηελ ππ’ αξηζκ. 05ζέκα4/20-02-2017 απόθαζε Γ.. κε ζέκα «Έγθξηζε 

επαλαπξόζθιεζεο ηαηξώλ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ γηα εηδηθόηεηεο κε 

θαιπκκέλεο αθηηλνδηαγλσζηηθήο θαη γεληθήο ρεηξνπξγηθήο ζην πιαίζην ηνπ 

άξζξνπ 41 ηνπ Ν.4058/12 θαη ηνπ άξζξνπ 182 ηνπ Ν.4261/2014 όπσο 

ηζρύνπλ», 

 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ 

 

ην πιαίζην ηεο ππ’ αξ. Α2β/Γ.Π.58701/10-11-2016 απόθαζεο Τπνπξγνύ Τγείαο, 

ζπλεξγάηεο ησλ εηδηθνηήησλ, όπσο απνηππώλνληαη ζηνλ πίλαθα αθνινύζσο, γηα ηε 

ζύλαςε ζπλεξγαζίαο κε ηελ Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ. γηα έσο έλα (1) έηνο κε θαζεζηώο 



 
 
 
 

 3 

 

έθδνζεο από απηνύο απόδεημεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο θαη Απνθαηάζηαζεο ζηελ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ. 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο δνκέο, Πνιπθιηληθή ηνπ Οιπκπηαθνύ Υσξηνύ θαη Κέληξν 

Τγείαο – Απνθαηάζηαζεο – Απνζεξαπείαο Κεξαηέαο - Κ. Πξίθηεο. 

 
Α/Α ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡ. 

ΑΣΟΜΧ

Ν 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1 Γεληθήο 

Υεηξνπξγηθήο 

1 Η ζπλεξγαζία αθνξά ζε 4σξε παξνρή ηαηξηθώλ 

ππεξεζηώλ, 3 εκέξεο ηελ εβδνκάδα  

Μεληαία Μηθηή Ακνηβή: 600€ 

2 Αθηηλνδηαγλσζηηθήο 1 Η ζπλεξγαζία αθνξά ζε 4σξε παξνρή ηαηξηθώλ 

ππεξεζηώλ, 5 εκέξεο ηελ εβδνκάδα,  

Μεληαία Μηθηή Ακνηβή: 1.000€ 

 ΤΝΟΛΟ 2  

 

Η παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ησλ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ ζα γίλεηαη εληόο ηνπ 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ κνλάδσλ ηεο Δηαηξείαο, όπσο απηό εθάζηνηε 

θαζνξίδεηαη.   

 

Η επηινγή ησλ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ ζα γίλεη θαηόπηλ αμηνιόγεζεο ησλ 

βηνγξαθηθώλ ζεκεησκάησλ πνπ ζα ππνβάιινπλ ζε ζπλάξηεζε κε αηνκηθή 

ζπλέληεπμε ζηελ νπνία ζα θιεζνύλ από Σξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο θαη 

Δπηινγήο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε Γ.. ηεο Δηαηξείαο. 

 

Σν απνηέιεζκα ηεο επηινγήο ζα απνηππσζεί ζε πξαθηηθό πνπ ζα ζπληαρζεί από 

ηελ αλσηέξσ Δπηηξνπή θαη ζα θπξσζεί κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Δηαηξείαο. Δλ ζπλερεία, νη επηιεγέληεο ζπλεξγάηεο ζα θιεζνύλ λα 

πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ηνπο δεηεζνύλ θαη λα 

ππνγξάςνπλ ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εηδηθνύο όξνπο, όπσο απηνί αθνξνύλ 

έθαζηε εθ ησλ εηδηθνηήησλ, ζύκθσλα κε ηα πεξηέρνληα ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα γηα 

ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπο θαη ηελ ακνηβή ηνπο. Τπνγξακκίδεηαη όηη ην 

αθξηβέο πξόγξακκα παξνρήο ππεξεζηώλ, σο επίζεο θαη ην αθξηβέο πιαίζην 
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ζπλεξγαζίαο ζα γλσζηνπνηεζεί από ηελ Δπηηξνπή ζηνπο ππνςεθίνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ αηνκηθώλ ζπλεληεύμεσλ. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζπλεξγάηεο θαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηελ ππνςεθηόηεηά ηνπο 

γηα ζύλαςε ζπλεξγαζίαο κε ηελ Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ. ζε θιεηζηό θάθειν ζην ρξνληθό 

δηάζηεκα από 14/03/2017 έως και 27/03/2017, ώρα 14.00 σο εμήο:  

 

α) λα απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθά κε Σαρπκεηαθνξέο ΔΛΣΑ ή 

β) λα απνζηείινπλ κέζσ ηδησηηθήο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξώλ ή 

γ) λα ππνβάιινπλ απηνπξνζώπσο, θαζεκεξηλά 8.00 – 14.00, ζηελ Πνιπθιηληθή ηνπ 

Οιπκπηαθνύ Υσξηνύ, Γ. Γακάζθνπ 1, η.θ. 13677, Αραξλαί, Τπόςε Σκήκαηνο 

Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

 

ην θάθειν ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε : 

 

ΠΡΟ:  

ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΙΑ Α.Δ. (Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ.), 

ΟΓΟ: Γ. ΓΑΜΑΚΟΤ 1, Σ.Κ. 13677, ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΥΧΡΙΟ - ΑΥΑΡΝΑΙ 

ΤΠΟΦΗ: ΣΜΗΜΑΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 

ΘΕΜΑ: ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ  

 

ΑΠΟ: 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: …. 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ: …. 

 

Χο εκεξνκελία απνζηνιήο/ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ζεσξείηαη α) ε εκεξνκελία 

ζθξαγίδαο ησλ ΔΛΣΑ ή β) ηεο ηδησηηθήο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο ή γ) ε 

εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο απηνπξνζώπσο. Γεθηέο πξνο αμηνιόγεζε ζα γίλνπλ 

νη ππνςεθηόηεηεο ησλ ηαηξώλ ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο ζε πεξίπησζε απνζηνιήο, ζα 

παξαιεθζνύλ από ηελ Δηαηξεία ην αξγόηεξν κέρξη δύν εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηε 

ιήμε ηεο πξόζθιεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηηο 29/03/2017, ώξα 14.00. Αηηήζεηο 

πνπ ζα ιεθζνύλ/ππνβιεζνύλ εθπξόζεζκα δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. 

 

 Δληόο ηνπ θαθέινπ κε ηελ αλσηέξσ έλδεημε, ζα εκπεξηέρνληαη ηα εμήο: 
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1. Αίηεζε – ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ηα 

αηνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ε εηδηθόηεηα 

ηελ νπνία θαηέρεη ν ηαηξόο θαη ζα δειώλεηαη ππεύζπλα όηη ν ηαηξόο θαηέρεη: 

 Πηπρίν ηαηξηθήο ή εηδηθόηεηαο (εθόζνλ ην πηπρίν έρεη απνθηεζεί 

εθηόο Διιάδνο απαηηείηαη θαη λα δειώζεη όηη θαηέρεη βεβαίσζε 

ΓΟΑΣΑΠ γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλαγλώξηζε θαη ηζνηηκία) 

 Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

 Σίηιν Ιαηξηθήο Δηδηθόηεηαο 

 Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ από ην Τπνπξγείν Τγείαο 

ή ηπρόλ λόκηκεο απαιιαγήο ή αλαζηνιήο 

 Βεβαίσζε Ιδηόηεηαο Μέινπο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ (ζηνλ νπνίν είλαη 

εγγεγξακκέλνο ν ηαηξόο από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ν ζπλνιηθόο 

ρξόλνο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο, ε αζθνύκελε 

εηδηθόηεηα θαη ν ζπλνιηθόο ρξόλνο άζθεζεο απηήο),  

 Πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηύπνπ Α΄ (ή βεβαίσζε 

νξηζηηθήο απόιπζεο από ηηο ηάμεηο ηνπ Διιεληθνύ ηξαηνύ. Όπνπ 

ζην ηύπνπ Α΄ πξνθύπηεη αλαβνιή ζηξάηεπζεο, απηή ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην έηνο από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο αλαθνίλσζεο ησλ 

ζέζεσλ).   

 Δπίζεο ζα δειώλεη ζηελ αίηεζε ππεύζπλα όηη όια ηα αηνκηθά 

ζηνηρεία θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα πνπ αλαθέξεη ζην ζπλεκκέλν 

βηνγξαθηθό ζεκείσκα είλαη αιεζή θαη όηη ζα πξνζθνκίζεη εθόζνλ 

ηνπ δεηεζνύλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά-βεβαηώζεηο. 

πλεκκέλα παξαηίζεηαη πξόηππν ηεο αίηεζεο – ππεύζπλεο δήισζεο πξνο 

ζπκπιήξσζε. 

Η αίηεζε – ππεύζπλε δήισζε πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλε θαη επηκειεκέλα 

ζπκπιεξσκέλε. πκπιεξώλεηαη δε ζύκθσλα κε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία θάζε 

ελδηαθεξόκελνπ. ε πεξίπησζε ςεπδώλ, αλαιεζώλ ή αλαθξηβώλ ζηνηρείσλ ζα 

επέξρνληαη νη λόκηκεο ζπλέπεηεο , πιένλ ηνπ απνθιεηζκνύ ηνπ ζπκκεηέρνληνο. 

Οπνηαδήπνηε έιιεηςε ή εθπξόζεζκε ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ επηθέξεη ηελ 

απόξξηςε ηεο ζπκκεηνρήο. 

2. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά: α) ε θιηληθή 

εκπεηξία, β) ην επηζηεκνληθό έξγν (πεξηιεπηηθή αλαθνξά), γ) ην 

εθπαηδεπηηθό έξγν θαη δ) ε ηαηξηθή πξνϋπεξεζία ηνπ ηαηξνύ - εμσηεξηθνύ 

ζπλεξγάηε.  
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3. Φσηναληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο (ή ηνπ δηαβαηεξίνπ). 

 

Οη επηιεγέληεο ηαηξνί, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ έλαξμε 

ζπλεξγαζίαο ζα θιεζνύλ λα ππνβάιινπλ, λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαγξάθνπλ ζηελ αίηεζε – ππεύζπλε δήισζή ηνπο όηη 

θαηέρνπλ, θαζώο θαη όζα πεξαηηέξσ απαηηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα ζπλαθζεί ε ζρέζε 

ζπλεξγαζίαο.  

 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζπλεξγάηεο κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη γηα θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ζην Σκήκα Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, 

θαζεκεξηλά 8.00-14.00 ζην ηειέθσλν 210.2420.219. 

 

Θα αθνινπζήζεη αλαθνίλσζε γηα ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ησλ ζπλεληεύμεσλ 

αλαιόγσο ηεο εηδηθόηεηαο, ελώ ε αθξηβήο ώξα ζα θαζνξηζηεί ζε πξνζσπηθή 

επηθνηλσλία κε έθαζην εθ ησλ ππνςεθίσλ. 

 

 Γηα ηελ Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ.  

 

 

Γξ. Γεσξγία Αζαλαζίνπ 

Γ/λνπζα ύκβνπινο 

       
πλεκκέλα: 

Αίηεζε – Τπεύζπλε Γήισζε 
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                                                               Α.Γ.Α.6ΔΜΠΟΡΡ3-ΞΚΡ 
Αξ. Πξση.: 1601/14-03-2017 

 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ – ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

ΠΡΟ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ 

Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Τ. Α.Ε.) 

ΘΕΜΑ: 

«ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ 

ΙΑΣΡΟΤ- ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΚΑΣΟΥΟΤ 

Α.Π.Τ. ΓΙΑ ΣΗΝ Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ.» 

ΔΠΧΝΤΜΟ: 

……………………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ: 

……………………………………………………………….. 

ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ: 

……………………………………………………………….. 

ΜΗΣΡΧΝΤΜΟ: 

……………………………………………………………….. 

Α.Γ.Σ.:  

……………………………………………………………….. 

ΑΦΜ: 

……………………………………………………………….. 

Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ: 

……………………………………………………………….. 

ΠΔΡΙΟΥΗ, T.K.: 

……………………………………………………………….. 

ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 

……………………………………………………………….. 

KINHTO: 

……………………………………………………………….. 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: 

……………………………………………………………….. 

 
 
 
 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη επηζπκώ λα ζπκκεηάζρσ σο 

ππνςήθηνο ζηελ ππ’ αξ. πξση……./…………… πξόζθιεζε 

ηεο Α.Δ.Μ.Τ. Α.Δ. σο ηαηξόο – εμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο, 

θάηνρνο Α.Π.Τ. θαη όηη θαηέρσ ηελ εηδηθόηεηα 

…………………………………………………………. 

Γειώλσ ππεύζπλα όηη θαηέρσ: 

1. Πηπρίν Ιαηξηθήο (εθόζνλ ην πηπρίν έρεη απνθηεζεί 

εθηόο Διιάδνο, βεβαίσζε ΓΟΑΣΑΠ γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή αλαγλώξηζε θαη ηζνηηκία) 

2. Άδεηα άζθεζεο Ιαηξηθνύ επαγγέικαηνο 

3. Σίηιν Ιαηξηθήο Δηδηθόηεηα 

4. Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ από ην 

Τπνπξγείν Τγείαο ή ηπρόλ λόκηκεο απαιιαγήο ή 

αλαζηνιήο 

5. Βεβαίσζε Ιδηόηεηαο Μέινπο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ 

6. Πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηύπνπ Α΄ 

Δπίζεο, δειώλσ ππεύζπλα όηη όια ηα αηνκηθά ζηνηρεία θαη 

ηα νπζηαζηηθά πξνζόληα πνπ αλαθέξσ ζην βηνγξαθηθό κνπ 

ζεκείσκα είλαη αιεζή θαη όηη ζα πξνζθνκίζσ, εθόζνλ κνπ 

δεηεζνύλ, ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά – βεβαηώζεηο. 

αο ππνβάιισ, ζπλεκκέλα: 

1. Βηνγξαθηθό εκείσκα 

2. Φσηναληίγξαθν Α.Γ.Σ. ή δηαβαηεξίνπ 

 

Ο/Η ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ 

…………………………………………………………………………… 

 
 


