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ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 
ΣΜΖΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

 
ΑΠΟΦΑΖ-ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

  
Θέκα:  Πξνθήξπμε ζέζεωλ εηδηθεπκέλωλ ηαηξώλ ηνπ θιάδνπ Δ..Τ. δηαθόξωλ εηδηθνηήηωλ  γηα ην 

Γεληθό Ννζνθνκείν Πηνιεκαΐδαο «Μπνδνζάθεην»  
 
Ο  Γηνηθεηήο  ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Πηνιεκαΐδαο «ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ» έρνληαο ππφςε: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1397/83 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο». 
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν.2071/1992(ΦΔΚ 123/Α΄/1992) 

«Δθζπγρξνληζκφο θαη νξγάλσζε πζηήκαηνο Τγείαο», φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν.4368/2016(ΦΔΚ 21 Α΄) «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ 
έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν.2071/1992 (ΦΔΚ 123/Α΄/1992) 
«Δθζπγρξνληζκφο θαη νξγάλσζε πζηήκαηνο Τγείαο». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 θαη ηνπ 8 ηνπ λ.4498/2017 (ΦΔΚ 172/Α΄/2017) φπσο  αληηθαηαζηάζεθαλ 
θαη ηζρχνπλ κε ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.4999/2022 (ΦΔΚ 225/Α΄/2022). 

5. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ 23273/19-3-2018 ζπκπιεξσκαηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ε 
νπνία κεηαμχ άιισλ επηζεκαίλεη φηη, δελ νξίδνληαη πιένλ φξηα ειηθίαο γηα ηελ πξφζιεςε ηαηξψλ ζε 
ζέζεηο ηνπ θιάδνπ Δ..Τ. 

6. Σελ ππ’αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.7328/5-2-2020(ΦΔΚ 319/Β΄/2020) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γηαδηθαζία 
πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.»  (ΑΓΑ:6Α1Τ465ΦΤΟ-ΤΓΞ). 

7. Σν ππ’ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ. 33454/07-06-2022 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ζέκα: «Οδεγίεο 
ζρεηηθά κε ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ ηαηξψλ θιάδνπ ΔΤ». 

8. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.11510/20-02-2023 (ΦΔΚ 1021/Β’/2023) Τπνπξγηθή Απφθαζε 
«Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ θαη θξηηεξίσλ κνξηνδφηεζεο, αμηνιφγεζεο θαη 
επηινγήο γηα ζέζεηο Γηεπζπληή, Δπηκειεηή Α’ θαη Δπηκειεηή Β’ θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ 
Δ..Τ.» (ΑΓΑ:6ΛΠΜ465ΦΤΟ-ΔΤΔ). 

9. Σελ ππ’αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.14830/08-03-2023 Απφθαζε –Γεχηεξε Οξζή επαλάιεςε- ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τγείαο «Έγθξηζε γηα πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ ηνπ θιάδνπ Δ..Τ.» 
(ΑΓΑ:ΡΛΑΝ465ΦΤΟ-ΑΠ). 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 165 ηνπ λ.4600/2019 (ΦΔΚ 43/Α’/2019) Δπαλαθνξά δηνηθεηηθήο θαη 

πεξηνπζηαθήο απηνηέιεηαο ζε λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ. 

11. Σελ ππ’ αξηζκ. Τ4α/132969/10-04-2012  Τπνπξγηθή Απφθαζε  «Οξγαληζκφο ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Πηνιεκαΐδαο ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ» (ΦΔΚ 1148/Β΄/2012). 

12. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. Γ4β/Γ.Π.νηθ. 1108/09-01-2020 (ΦΔΚ 10/Τ.Ο.Γ.Γ./2020), απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο, ε νπνία εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4052/2012, 

πεξί δηνξηζκνχ ηνπ θ. Παπαζσηεξίνπ ηαχξνπ ζηελ ζέζε Γηνηθεηή ηνπ Γ.Ν. ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ  

«ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ». 

13. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ4β/Γ.Π.νηθ.2001/18-01-2023 (ΦΔΚ 37/Τ.Ο.Γ.Γ./2023)  Τπνπξγηθή Απφθαζε 

ζρεηηθά κε παξάηαζε ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΓΝ ΠΣΟΛΔΜΑΊΓΑ «ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ». 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 
Πξνθεξχζζεη γηα πιήξσζε ηηο παξαθάησ ζέζεηο εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ, επί ζεηεία, ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ 
Δ..Τ., γηα ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Πηνιεκαΐδαο «ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ»   : 
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ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ 
ΘΔΡΑΠΔΗΑ (ΜΔΘ) 

ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΑ ή ΔΩΣΔΡΗΚΖ 
ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ή ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΑ ή 

ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΑ –ΦΤΜΑΣΗΟΛΟΓΗΑ ή 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ή ΝΔΦΡΟΛΟΓΗΑ (Μ.Δ.Θ) 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ Α’ 1 

 
ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΠΟΨΖΦΗΟΣΖΣΑ 

 
Γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη φζνη έρνπλ : 
 

1. Διιεληθή ηζαγέλεηα ή είλαη πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
2. Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο 
3. Σίηιν αληίζηνηρεο κε ηελ ζέζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ 01/01/2022 δελ ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ζηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ 
θάιπςε ζέζεσλ ηαηξψλ Δ..Τ, φπσο νξίδνληαλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4655/2020  θαη 
ζπγθεθξηκέλα νη εηδηθεπκέλνη ηαηξνί θιάδνπ Δ..Τ. δελ νθείινπλ λα παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο 
πξνθεηκέλνπ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ζε άιιε ζέζε εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ θιάδνπ Δ..Τ. πλεπώο νη 
ηαηξνί θιάδνπ Δ..Τ κπνξνύλ λα δηεθδηθήζνπλ άιιε ζέζε ίδηνπ ή αλώηεξνπ βαζκνύ από απηόλ πνπ 
θαηέρνπλ εθόζνλ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4999/2022 (ΦΔΚ225/Α’/2022). 
     

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 
         Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ 
ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ., ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.11510/20-02-2023 (ΑΓΑ: 6ΛΠΜ465ΦΤΟ-
ΔΤΔ),  ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε αίηεζε – δήισζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε   esydoctors.moh.gov.gr. θαη είλαη ηα εμήο:  
 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΠΗΝΑΚΩΝ 

  

  
Γηθαηνινγεηηθά 

Αξηζκόο 

Αξρείωλ 

Όλνκα   

Δπψλπκν   

Α.Μ.Κ.Α   

Α.Φ.Μ.   

Παηξψλπκν   

Μεηξψλπκν   

Σφπνο Γέλλεζεο   

Ζκεξνκελία 

Γέλλεζεο 
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Α.Γ.Σ. / Αξ. 

Γηαβαηεξίνπ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ηζαγέλεηα (Διιεληθή 

ή Πνιίηεο θξάηνπο 

κέινπο ηεο 

Δπξσπατθήο 

Έλσζεο) 

Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ή ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

ή θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα πνιίηε 

θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απαηηείηαη θαη επίζεκε κεηάθξαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

απηψλ θαη ηίηινο ειιελνκάζεηαο ηχπνπ Β2 ή βεβαίσζε 

γλψζεο ηεο ειιεληθήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΚΔΤ. 

Γελ απαηηείηαη ηίηινο ειιελνκάζεηαο γηα ηνπο ηαηξνχο πνπ 

είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα 

ή απφθνηηνη ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ ή δηαζέηνπλ ηζνηηκία θαη 

αληηζηνηρία πηπρίνπ απφ ΓΟΑΣΑΠ (ΓΗΚΑΣΑ) ή έρνπλ 

απνθηήζεη ηίηιν εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα. 

 

Δάλ επηιέμεη ειιεληθή ηφηε αξθεί ην πξναλαθεξφκελν αξρείν κε 

ην Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ή ην δειηίν αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο ή θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ. ηελ επηινγή 

Πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηφηε κφλν 

ζα πξέπεη λα αλαξηεζεί αξρείν κε ηίηιν ειιελνκάζεηαο 

ηχπνπ Β2 ή βεβαίσζε γλψζεο ηεο ειιεληθήο απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΚΔΤ ή ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ή ηίηινο ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ 

ή ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία πηπρίνπ απφ ΓΟΑΣΑΠ (ΓΗΚΑΣΑ) ή 

ηίηινο εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα. 

 

 
 
 

 
Βηνγξαθηθφ 

εκείσκα 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ απνηειεί ππνρξεσηηθφ δηθαηνινγεηηθφ 

αιιά ππνβάιιεηαη γηα δηεπθφιπλζε ηνπ ζπκβνπιίνπ. Γηα ηελ 

απφδεημε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, απαηηείηαη ε ππνβνιή αξρείσλ ησλ 

επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ ζηα αληίζηνηρα πεδία 

ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηε 

παξνχζα απφθαζε. 

 

 Γηθαηνινγεηηθά Σύπνπ 

Α' 

 

  
ΠΗΝΑΚΑ 1 

Αξηζκόο 

Αξρείωλ 

ΠΣΤΥΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ / 

ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ 

Πηπρίν. ε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο 

αιινδαπήο απαηηείηαη Πηπρίν, επίζεκε κεηάθξαζε θαη 
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  ηζνηηκία ΓΟΑΣΑΠ, φπνπ απαηηείηαη.  

ΒΔΒΑΗΩΖ ΣΟΤ 

ΟΗΚΔΗΟΤ 

ΗΑΣΡΗΚΟΤ ή 

ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟΤ 

ΤΛΛΟΓΟΤ 

Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ηαηξηθνχ ή Οδνληηαηξηθνχ πιιφγνπ, 

ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζεο ηνπ 

ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ε αζθνχκελε 

εηδηθφηεηα θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζήο ηεο. 

 
 

 
1 

ΑΓΔΗΑ 

ΑΚΖΖ 

ΗΑΣΡΗΚΟΤ ή 

ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ

Τ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ

 

 
Απφθαζε άδεηαο ή βεβαίσζεο άζθεζεο ηαηξηθνχ ή 

νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ή άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ ή 

νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. 

 
 

1 

 
ΣΗΣΛΟ 
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

Απφθαζε ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο ή ηίηινο 

εηδηθφηεηαο. 
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ΤΠΔΤΘΤΝΖ 
ΓΖΛΩΖ 

Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη: 

Γηα ηηο ζέζεηο βαζκνχ Δπηκειεηή Β΄, Δπηκειεηή Α΄ θαη 

Γηεπζπληή 

(α) δελ ππεξεηψ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ Δ..Τ. ή ππεξεηψ ζε 

ζέζε ηνπ θιάδνπ Δ..Τ. κε βαζκφ …… θαη έρσ 

ζπκπιεξψζεη ζπλερή ππεξεζία πέληε (5) εηψλ ζην Φνξέα 

Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο ζηνλ νπνίν ππεξεηψ ζήκεξα. 

(β) δελ έρσ παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. 

πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε πέληε (5) εηψλ απφ ηνλ δηνξηζκφ 

κνπ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί δχν 

(2) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαίηεζήο κνπ, 

(γ) δελ έρσ αξλεζεί δηνξηζκφ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ 

Δ..Τ. ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε, φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί δχν 

(2) ρξφληα απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο αλάιεςεο 

ππεξεζίαο. 
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ΔΚΠΛΖΡΩΖ 

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΤΠΑΗΘΡΟΤ, φπνπ 

απαηηείηαη 

 

 
Βεβαίσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη φηη ν ηαηξφο έρεη εθπιεξψζεη ηελ 

ππνρξεσηηθή ππεξεζία ππαίζξνπ ή έρεη απαιιαγεί ηεο 

ππνρξέσζεο. 
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ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ 

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ (γηα 

ηηο ζέζεηο πνπ 

απαηηείηαη) 

Σίηινο ηαηξηθήο εμεηδίθεπζεο 1 

Τπνζεκείωζε: Σα αξρεία ζα είλαη Pdf ή JPEG (θωηνγξαθία) ή jpg ή x-

png ή png ρωξεηηθόηεηαο κέρξη 2 MB. 

 

 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε βεβαίωζε εθπιήξωζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή βεβαίωζε λόκηκεο 
απαιιαγήο, όπνπ είλαη απαξαίηεηεο ζα πξέπεη λα  έρεη εθδνζεί κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο 
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ από ην ηκήκα ηαηξώλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηεο Γηεύζπλζεο 
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Ννκηθώλ Πξνζώπωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.  
 

1. Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ πεξηιεπηηθά. 
Αξρεία κε ην Δμψθπιιν θαη ζειίδα βηβιίνπ πεξηιήςεσλ ή δεκνζηεπκέλσλ άξζξσλ ζα πξέπεη λα 
ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ην πιήζνο πνπ ζα δεισζνχλ, φπσο νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε 
ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, ψζηε λα ιάβεη ν ππνςήθηνο 
γηα δηνξηζκφ ηαηξφο ηα αληίζηνηρα κφξηα 

2. Οη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ Αξρείν κε 
πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο ηχπνπ Β2 απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ή απφ ην Γηδαζθαιείν Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Δζληθνχ θαη 
Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ή απφ ην ζρνιείν Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ 
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δλαιιαθηηθά αξρείν pdf ή jpg κε βεβαίσζε 
γλψζεο ηεο ειιεληθήο πνπ έρεη ρνξεγεζεί κεηά απφ εμεηάζεηο ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο 
ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔ..Τ.), ή ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ 
Διιάδα ή ηίηινο Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ή ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία πηπρίνπ ΓΟΑΣΑΠ 
(ΓΗΚΑΣΑ) κεηά απφ εμεηάζεηο ή ηίηινο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα. 

3. Γηα ηηο ζέζεηο νη νπνίεο πξνθεξχζζνληαη κε εηδηθή εκπεηξία, γηα λα ιάβεη ν ππνςήθηνο γηα 
δηνξηζκφ ηαηξφο ηελ αλάινγε κνξηνδφηεζε ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη αξρεία κε ηα πηζηνπνηεηηθά 
ή ηηο βεβαηψζεηο ηα νπνία ζα ηελ απνδεηθλχνπλ. Δάλ δελ δηαζέηεη ηε δεηνχκελε εηδηθή εκπεηξία, 
κπνξεί λα δειψζεη θαη λα ιάβεη ηα κφξηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε πξνυπεξεζία πνπ δηαζέηεη κεηά 
ηελ ιήςε ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο αξηζκ. ΓΗΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014 (ΑΓΑ: ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ) θαη ΓΗΑΓΠ/Φ 
Α.2.3/ 21119/1-9-2014 (ΑΓΑ: ΒΜ3ΛΥ-ΤΝ9) εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή αληίγξαθα μελφγισζζσλ 
πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα θαίλεηαη φηη ηα αληίγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί 
απφ δηθεγφξν. 
 
Όια ηα μελφγισζζα πηπρία θαη πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα έρνπλ κεηαθξαζηεί επίζεκα 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ηηο αξκφδηεο πξνο ηνχην αξρέο ηεο εκεδαπήο. ηα αξρεία ησλ 
μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ε ζθξαγίδα ηεο Υάγεο 
(APOSTILLE) πνπ έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθφ.  
 
                        ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΩΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ 

 Ζ αίηεζε-δήισζε ππνςεθηφηεηαο ππνβάιιεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
esydoctors.moh.gov.gr κε ηελ ρξήζε ησλ θσδηθψλ εηζαγσγήο ζην TAXISNET. ηελ αλσηέξσ 
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ειεθηξνληθή δηεχζπλζε νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ νδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο 
ειεθηξνληθήο αίηεζεο. 
 Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεωλ αξρίδεη ζηηο 24/03/2023 ώξα 12.00 (κεζεκέξη) θαη ιήγεη 
ζηηο 07/04/2023 ώξα 24.00. 
 Κάζε ππνςήθηνο δχλαηαη λα ππνβάιεη κία (1) ειεθηξνληθή αίηεζε αλά έγθξηζε πξνθήξπμεο 
ζέζεσλ. Ο ππνςήθηνο δχλαηαη λα δειψζεη έσο ηξείο (3) ζέζεηο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ γηα ην ζχλνιν ησλ 
πξνθεξπγκέλσλ ζέζεσλ ζε λνζνθνκεία θαη γεληθά λνζνθνκεία – θέληξα πγείαο ζε φιεο ηηο Γηνηθήζεηο 
Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ (Γ.Τ.ΠΔ) θαη έσο ηξεηο (3) ζέζεηο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ γηα ην ζχλνιν ησλ 
πξνθεξπγκέλσλ ζέζεσλ ζε δνκέο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο κίαο (1) κφλν Γ.Τ.ΠΔ., δειψλνληαο 
ππνρξεσηηθά θαη ηε ζεηξά πξνηίκεζήο ηνπο. ην αλψηαην φξην ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ δελ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζέζεηο ηνπ Δ.Κ.Α.Β. ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ίδηα 
έγθξηζε πξνθήξπμεο. 
            Ζ ππνςεθηφηεηα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Τγείαο esydoctors.moh.gov.gr, εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελε κε ηα απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά σο αθνινχζσο: 
α) ηα αλαγθαία γηα ηελ εγθπξφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, ηα νπνία 
θαινχληαη «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΣΤΠΟΤ Α» ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο , θαζψο θαη  
β) ηα απνδεηθηηθά ηεο κνξηνδφηεζεο ησλ ππνςεθίσλ ηα νπνία θαινχληαη «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΣΤΠΟΤ 
Β», πνπ αθνξνχλ ζηα νπζηαζηηθά πξνζφληα, ηα νπνία κνξηνδνηνχληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη ζχκθσλα 
κε ηνπο πίλαθεο 2,3,4,5,6 θαη 7 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ππ’ αξηζκ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.11510/20-02-2023 
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (ΦΔΚ 1021/η.Β΄/2023).  
 Ζ αίηεζε-δήισζε επέρεη θαη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (Α΄ 75) 
σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ δεινχκελσλ ζ απηήλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνςεθίνπ.  
            Γεδνκέλνπ φηη ε επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ-δειψζεσλ γίλεηαη ειεθηξνληθά, νη ππνςήθηνη 
ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηα αληίζηνηρα ηεηξαγσλίδηα θαη πεδία ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο-
δήισζεο πνπ αλαθέξνληαη ζε αληίζηνηρα πξνζφληα ή θξηηήξηα ή ηδηφηεηεο θαη λα ππνβάινπλ 
ειεθηξνληθά ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. Ζ ειεθηξνληθή αίηεζε-δήισζε κεηά ηελ νξηζηηθή θαηαρψξηζή 
ηεο παξέρεηαη ζε εθηππψζηκε κνξθή, ε νπνία αλαγξάθεη θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ειεθηξνληθήο 
αίηεζεο. Δάλ δελ ζπκπιεξσζνχλ – επηιεγνχλ ηα ππνρξεσηηθά ηεηξαγσλίδηα-πεδία, ηφηε ε αίηεζε δελ 
θαηαρσξείηαη θαη είλαη αδχλαην λα ππνβιεζεί. Ζ ππνβνιή πεξηζζνηέξσλ ηεο κηαο αηηήζεσλ-δειψζεσλ 
δελ είλαη εθηθηή, φκσο ν ππνςήθηνο δχλαηαη, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ, λα αθπξψζεη 
ηελ ππνβιεζείζα θαη λα ππνβάιεη εθ λένπ αίηεζε-δήισζε. 
            Σα απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, κε ηα νπνία απνδεηθλχνληαη ηα απαηηνχκελα 
ηππηθά θαη κνξηνδνηνχκελα πξνζφληα, ηα θξηηήξηα ή ηδηφηεηεο πνπ επηθαινχληαη νη ππνςήθηνη κε ηελ 
αίηεζε εγγξαθήο, επηζπλάπηνληαη ειεθηξνληθά ζηελ αίηεζε ηνπο ζε αξρεία κνξθήο Pdf ή JPEG 
(θσηνγξαθία) ή jpg ή  x-png ή png ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 MB. Σν πκβνχιην Κξίζεο θαη Δπηινγήο έρεη 
δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ππνςήθηνπο ηαηξνχο νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ ή έγγξαθν (ηχπνπ Β΄), 
είηε γηαηί θξίλεη φηη είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαδηθαζία είηε ιφγσ ελδερφκελνπ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ζε 
θάπνην απφ ηα ππνβιεζέληα αξρεία (ηχπνπ Α΄ θαη Β΄).  
           Ο έιεγρνο αηηήζεσλ–δειψζεσλ ππνςεθηνηήησλ θαη ε δηαδηθαζία κνξηνδφηεζεο θαη 
βαζκνιφγεζεο ππνςεθίσλ, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ, ε δηαδηθαζία δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο 
θαζψο θαη ε επηινγή ππνςεθίσλ αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.11510/20-02-2023 (ΦΔΚ 
1021/η.Β΄/2023) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο  

Ζ παξνχζα απφθαζε-πξνθήξπμε αλαξηάηαη ζηε Γηαχγεηα θαη απνζηέιιεηαη ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο dpnp_a@moh.gov.gr  θαζψο θαη ζηελ Γηνίθεζε ηεο 3

εο 
Τ.ΠΔ θαη 

αλαξηάηαη ζηελ  ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Ν.  ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ(www.mpodosakeio.gr). 
Κνηλνπνηείηαη επίζεο ζηνλ Παλειιήλην Ηαηξηθφ χιινγν θαη ζηνλ Ηαηξηθφ χιινγν Ννκνχ Κνδάλεο.  
                                                            

                 Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ 
 
                                                                                               
                                                                                               ΠΑΠΑΩΣΖΡΗΟΤ ΣΑΤΡΟ 
Κνηλνπνίεζε: 

 Τπνπξγείν Τγείαο 

 Γηνίθεζε 3
εο

 Τ.ΠΔ. Μαθεδνλίαο 

 Παλειιήλην Ηαηξηθφ χιινγν 

 Ηαηξηθφο χιινγνο Ννκνχ Κνδάλεο 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 

 Γξαθείν Γηνηθεηή 

 Γ/λζε Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο 

 Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 
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