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Πιεξνθνξίεο: Π.Σζίθνπξαο 
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ΑΠΟΦΑΖ-ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ  
 

ΘΔΜΑ: Πξνθήξπμε ηεζζάξωλ (4) ζέζεωλ εηδηθεπκέλωλ ηαηξώλ, επί ζεηεία, ηνπ 
θιάδνπ ηαηξώλ Δ..Τ.  γηα ην Γ.Ν.Θ. "Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ – Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ" 
(ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»). 
 
Ο Γηνηθεηήο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ» θ. Νηθήηαο Παπαδφπνπινο, πνπ δηνξίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 
Γ4β/νηθ.43241/2022 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ε νπνία εθδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ αξζ.2 ηνπ Ν.4052/2012 (ΦΔΚ δηνξηζκνχ 659/η.Τ.Ο.Γ.Γ./27-7-2022). 
Έρνληαο ππφςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 «Πξνζφληα ηαηξψλ ΔΤ» θαη 27 «Γηαδηθαζία πιήξσζεο ζέζεο» 

ηνπ Ν. 1397/83 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο» (ΦΔΚ 143/07.10.1983/η.Α') φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 

θαη ηζρχνπλ κε ηνλ Ν.4528/2018 (ΦΔΚ 50/16.03.2018/η.Α') 

2. Σν Π.Γ 131/87 (ΦΔΚ73/25.05.1987/η.Α') «Υαξαθηεξηζκφο σο πξνβιεκαηηθψλ θαη άγνλσλ 

πφιεσλ  ή θσκνπφιεσλ θαη ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ, δηάθξηζή ηνπο ζε θαηεγνξίεο θαη ζέζπηζε 

θηλήηξσλ ηαηξψλ» 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν. 2071/92 (ΦΔΚ 123/15.07.1992/η.Α') «Δθζπγρξνληζκφο 

θαη νξγάλσζε πζηήκαηνο Τγείαο », φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 4368/2016 (ΦΔΚ 21/21.02.2016/η.Α') «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο » - «Γηαδηθαζία πιήξσζεο ζέζεσλ θιάδνπ ηαηξψλ 

Δ..Τ». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 & 8 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 2519/97 (ΦΔΚ 165/231.08.1997/η.Α') 

«Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, νξγάλσζε ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ξπζκίζεηο γηα ην θάξκαθν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 11 ηνπ Ν. 2737/1999 (ΦΔΚ 174/27.08.1999/η.Α') 

«Μεηακνζρεχζεηο  αλζξσπίλσλ ηζηψλ θαη νξγάλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.1759/1988 (ΦΔΚ 50/Α/1988) , φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.4461/2017 (ΦΔΚ 38/Α). 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2889/2001 (ΦΔΚ 37/02.032001/ηΑ') «Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

Δζληθνχ    πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο », φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81/04.04.2005/η.Α') «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο   Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο », φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ , ζπκπιεξψζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα. 
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9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3204/2003 «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ην Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο θαη ξπζκίζεηο άιισλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο» (ΦΔΚ 296/Α/23-12-2003). 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3370/2005 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 176/Α/11-7-2005). 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3527/2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 25/Α/9-2-2007). 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ  απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-2007). 

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3754/2009 (ΦΔΚ 43/11.03.2009/η.Α') «Ρχζκηζε φξσλ απαζρφιεζεο 

ησλ λνζνθνκεηαθψλ ηαηξψλ ΔΤ, ζχκθσλα κε ην ΠΓ/76/2005 θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ , ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα. 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3868/2010 «Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη Λνηπέο 

δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (ΦΔΚ 129/Α/3-8-

2010). 

15. Σηο Γηαηάμεηο ηνπ Ν.4316/2014 «Ίδξπζε παξαηεξεηεξίνπ  άλνηαο…..αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 270/Α/24-12-2014). 

16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22  παξ.1 ηνπ Ν.4208/2013 (ΦΔΚ 252 Α΄), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 44 παξ.4 ηνπ Ν.4368 2016 (ΦΔΚ 21 Α΄)  αληίζηνηρα θαη 

ηνπ άξζξνπ 22 παξ.4 ηνπ ίδηνπ λφκνπ φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 43 παξ.1 

4368/2016 (ΦΔΚ 21 Α΄) 

17. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4238/2014 (ΦΔΚ 38/17.02.2014/η.Α') «Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν 

Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.), αιιαγή ζθνπνχ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

18. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 41, 43 θαη 44 ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21/21.02.2016/η.Α') 

«Δηζαγσγηθφο   βαζκφο θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ.», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4486/2017 (ΦΔΚ 115/07.08.2017/η.Α') θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

19. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.4517/2018 (ΦΔΚ 22/Α/8-2-2018). 

20. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4583/2018 (ΦΔΚ 212/Α/18-12-2018). 

21. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4600/2019 (ΦΔΚ 133/Α/9-3-2019). 

22. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ Ν. 4498/2017 (ΦΔΚ 172/η.4/16-11-2017) «Δλαξκφληζε 

ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2003/88/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4 Ννεκβξίνπ 2003 "ζρεηηθά κε νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο 

ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο" σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ησλ ηαηξψλ θαη 

νδνληηάηξσλ ηνπ Δ..Τ. -Ρπζκίζεηο ζεκάησλ ηαηξψλ Δ..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 

αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηα άξζξα 4 θαη 5  ηνπ Ν.4999/2022 (ΦΔΚ 225 Α') 

23. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4647/2019 (ΦΔΚ 204/Α/2019). 

24. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ θεθ.Γ ηνπ Β΄ Μέξνπο ηνπ Ν.4771/2021 (ΦΔΚ 16/Α/2021). 

25. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4622/2019 (ΦΔΚ 133/07.08.2019/η.4') «Δπηηειηθφ θξάηνο, νξγάλσζε, 

ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

26. Σελ ππ' αξηζκ. Α2α/Γ.Π.νηθ.37742/26.05.2016 (6ΠΩ465ΦΤΟ-5Η2) εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο κε ηίηιν «Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ππνβνιή μελφγισζζσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα 

Θέζεηο ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ.». 

27. Σελ αξηζκ. Γ5α/Γ.Π.νηθ.64843/29-8-2018 (ΦΔΚ 4138/Β) απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 

«χζηαζε κεηνλνκαζία ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ, θαζνξηζκφο ρξφλνπ θαη πεξηερνκέλνπ 

άζθεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηίηινπ εηδηθφηεηαο» 

28. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.7328/5-2-2020 (ΦΔΚ 319/Β) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γηαδηθαζία 

πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ ΔΤ», φπσο ηζρχεη. 
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29. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν.4821/2021 «Πιήξσζε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ 

θιάδνπ Δ..Τ. ζε Μ.Δ.Θ. ή Μ.Δ.Ν.Ν.(ΦΔΚ 134/Α/31-7-2021), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην 

άξζξν 24 ηνπ Ν.4999/2022 (ΦΔΚ 225/Α) 

30. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4999/2022 (ΦΔΚ 225/Α) «Γεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε , ηαηξηθή 

εθπαίδεπζε, κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο γηα ηνπ ηαηξνχο θαη νδνληηάηξνπο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο».  

31. Σελ ππ΄αξηζ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.4493/16.01.2023 (ΦΔΚ 341 Β΄)Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα « 

Οξηζκφο ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ πγθξφηεζε πκβνπιίσλ γηα ζέζεηο εμεηδηθεπκέλσλ 

ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ θιάδνπ ΔΤ λνζνθνκείσλ θαη γεληθψλ λνζνθνκείσλ-θέληξσλ 

πγείαο» 

32. Σελ ππ΄αξηζ.Γ4α/Γ.Π.νηθ. 11510/20.02.2023 (ΦΔΚ 1021/Β/2023) Τπνπξγηθή Απφθαζε κε 

ζέκα «Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ θαη θξηηεξίσλ κνξηνδφηεζεο, 

αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο Γηεπζπληή, Δπηκειεηή Α΄ θαη Δπηκειεηή Β΄ θιάδνπ 

ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» 

33. Σελ ππ' αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.14830/08.03.2023 (3ε νξζή επαλάιεςε) απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ηίηιν «Έγθξηζε γηα πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θαη 

νδνληηάηξσλ ηνπ θιάδνπ Δ..Τ.» (ΑΓΑ:ΡΛΑΝ465ΦΤΟ-ΑΠ). 

34. αξηζ. 50/04-11-2021 Π.Τ.. κε ζέκα: α) "Έγθξηζε πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ έηνπο 

2022 β) Σξνπνπνίεζε ηεο ππ'αξζ.42/30.09.2020 Πξάμεο ηνπ Τπνπξγηθφ πκβνχιην 

«Έγθξηζε πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ έηνπο 2021». 

35. Σελ ππ΄αξηζ.31/27-9-2022 Π.Τ.. κε ζέκα: Έγθξηζε πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ έηνπο 

2023. 

36.  Σελ ααξξηηζζκκ..  ππξξσσηη..  ΤΤ44αα//ννηηθθ..111122117733//22001122  ΚΚΤΤΑΑ  ηησσλλ  ΤΤππννππξξγγψψλλ,,  ΟΟηηθθννλλννκκηηθθψψλλ,,  ΓΓηηννηηθθεεηηηηθθήήοο  

ΜΜεεηηααξξξξχχζζκκηηζζεεοο  &&  ΖΖιιεεθθηηξξννλληηθθήήοο  ΓΓηηααθθππββέέξξλλεεζζεεοο  θθααηη  ΤΤγγεείίααοο  κκεε  ζζέέκκαα  ““Οξγαληζκφο ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο «Ο Άγηνο Γεκήηξηνο»” (ΦΔΚ 3280/Β/10-12-2012). 

37.  Σελ αξηζ.Τ4α/νηθ.123895/2012 (Φ.Δ.Κ.3515/31-12-12 η.Β΄) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, Τγείαο, «Δλνπνηεκέλνο Οξγαληζκφο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

Θεζζαινλίθεο «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ – Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

 
 
                                                     ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Πξνθεξύζζεη γηα πιήξσζε ηηο παξαθάησ ζέζεηο εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ, επί ζεηεία, ηνπ 
θιάδνπ γηαηξψλ Δ..Τ., γηα ην Γ.Ν. Θεζζαινλίθεο "Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ – Ο ΑΓΗΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ" (Οξγαληθή Μνλάδα «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ») σο εμήο: 
 
 

ΦΟΡΔΑ 
ΣΜΖΜΑ (ΜΟΝΑΓΑ 
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ) 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΒΑΘΜΟ 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΩΝ 

Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο 

ΑΓΗΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»-

(ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ 
ΟΡΓΑΝΗΚΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
«Ο ΑΓΗΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ») 

ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟ 
ΣΜΖΜΑ (ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ 

ΣΟΜΔΑ) 
ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ 
Β΄ 

1 

Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο 

ΑΓΗΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»-

(ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ 

ΜΑΗΔΤΣΗΚΟ-
ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ 
(ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΣΟΜΔΑ) 

ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ 
ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ 
Β΄ 

1 
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ΟΡΓΑΝΗΚΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
«Ο ΑΓΗΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ») 

Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο 

ΑΓΗΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»-

(ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ 
ΟΡΓΑΝΗΚΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
«Ο ΑΓΗΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ») 

Ζ 
ΩΣΟΡΗΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΗΚΖ 
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ 

ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΟΤ 
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑΣΟ 
(ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΣΟΜΔΑ) 

ΩΣΟΡΗΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΗΑ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ 

Β΄ 
1 

Γ.Ν.Θ. 
«Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο 

ΑΓΗΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»-

(ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ 
ΟΡΓΑΝΗΚΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 
«Ο ΑΓΗΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ») 

ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟ 
ΣΜΖΜΑ (ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ 

ΣΟΜΔΑ) 
ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ 
Β΄ 

1 

 
 

Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΠΟΨΖΦΗΟΣΖΣΑ 
Γηα ηελ θαηάιεςε ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη/εο, φζνη/εο έρνπλ : 
α. Διιεληθή ηζαγέλεηα ή ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο 'Έλσζεο. Δθφζνλ ν 
ππνςήθηνο έρεη ηζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο 'Έλσζεο, πξέπεη απαξαηηήησο λα 
γλσξίδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα. 
β. Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο 
γ. Σίηιν αληίζηνηρεο κε ηε ζέζε, ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο 
 
Απφ 01/01/2022 δελ ηζρχνπλ νη πεξηνξηζκνί ζηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ θάιπςε 
ζέζεσλ ηαηξψλ Δ..Τ., φπσο νξίδνληαλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ηξίηνπ άξζξνπ ηνπ λ.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.. πλεπψο νη ηαηξνί θιάδνπ Δ..Τ. κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ άιιε ζέζε 
ίδηνπ ή αλψηεξνπ βαζκνχ απφ απηφλ πνπ θαηέρνπλ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.4999/2022. 
 
 
Β. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ (ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κόλν) 
Σα δηθαηνινγεηηθά  πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ηαηξψλ 
θιάδνπ  Δ..Τ. επί ζεηεία, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. Γ4α/Γ.Π.νηθ.11510/20-2-2023 (ΑΓΑ: 
6ΛΠΜ465ΦΤΟ-ΔΤΔ)  θαηαηίζεληαη κε αίηεζε-δήισζε, ε νπνία ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε esydoctors.moh.gov.gr   θαη είλαη   ηα εμήο: 

 
ΡΑΑΤΗΜΑ 

ΡΙΝΑΚΩΝ 

  

  

Δικαιολογητικά 
Αριθμός 

Αρχείων 

Πνομα 
 
 

  

Επϊνυμο 
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Α.Μ.Κ.Α 
 
 

  

Α.Φ.Μ. 
 
 

  

Ρατρϊνυμο 
 
 

  

 
Μθτρϊνυμο 
 
 

  

Τόποσ Γζννθςθσ 
 
 

  

 
Ημερομθνία 

Γζννθςθσ 

  

 
Α.Δ.Τ. / Αρ. 
Διαβατθρίου 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ικαγζνεια (Ελλθνικι  

ι Ρολίτθσ κράτουσ 

μζλουσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ  
Ζνωςθσ) 

Ριςτοποιθτικό γζννθςθσ ι το δελτίο αςτυνομικισ  ταυτότθτασ ι 

φωτοαντίγραφο διαβατθρίου. Πταν πρόκειται    για πολίτθ κράτουσ 

μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται και επίςθμθ 

μετάφραςθ των δικαιολογθτικϊν αυτϊν και τίτλοσ ελλθνομάκειασ 

τφπου Β2 ι βεβαίωςθ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ από τθν αρμόδια 

επιτροπι του ΚΕΣΥ. Δεν απαιτείται τίτλοσ ελλθνομάκειασ για τουσ 

ιατροφσ που είναι απόφοιτοι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν 

Ελλάδα ι απόφοιτοι ελλθνικοφ πανεπιςτθμίου ι διακζτουν 

ιςοτιμία και αντιςτοιχία πτυχίου από ΔΟΑΤΑΡ (ΔΙΚΑΤΣΑ)  ι   ζχουν 

αποκτιςει τίτλο ειδικότθτασ ςτθν Ελλάδα. 

 

Εάν επιλζξει ελλθνικι τότε αρκεί το προαναφερόμενο αρχείο  με το 

Ριςτοποιθτικό γζννθςθσ ι το δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι 

φωτοαντίγραφο διαβατθρίου. Στθν επιλογι Ρολίτθσ κράτουσ 

μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τότε μόνο κα πρζπει να αναρτθκεί 

αρχείο με τίτλο ελλθνομάκειασ τφπου Β2 ι βεβαίωςθ γνϊςθσ τθσ 

ελλθνικισ από τθν αρμόδια επιτροπι του ΚΕΣΥ ι τίτλοσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα ι τίτλοσ ελλθνικοφ 

πανεπιςτθμίου ι ιςοτιμία και αντιςτοιχία πτυχίου από ΔΟΑΤΑΡ 

(ΔΙΚΑΤΣΑ) ι  τίτλοσ ειδικότθτασ ςτθν Ελλάδα. 

 

 
Βιογραφικό  

Σθμείωμα 

Επιςθμαίνεται ότι δεν αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογθτικό  

αλλά υποβάλλεται για διευκόλυνςθ του ςυμβουλίου. Για τθν  

απόδειξθ των ουςιαςτικϊν προςόντων που αναφζρονται 

ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, απαιτείται θ υποβολι αρχείων 

των επίςθμων πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων ςτα αντίςτοιχα  

πεδία τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ, όπωσ κακορίηονται ςτθν  

παροφςα απόφαςθ. 
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 Δικαιολογητικά Τφπου Α'   

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 Αριθμός 

Αρχείων 

ΡΤΥΧΙΟ ΙΑΤΙΚΗΣ / 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΙΚΗΣ 

Ρτυχίο. Σε περίπτωςθ πτυχίου πανεπιςτθμίου τθσ 

αλλοδαπισ απαιτείται Ρτυχίο, επίςθμθ μετάφραςθ και 
ιςοτιμία ΔΟΑΤΑΡ, όπου απαιτείται. 

  

1 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΟΙΚΕΙΟΥ ΙΑΤΙΚΟΥ ι 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΙΚΟΥ  
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Βεβαίωςθ του οικείου Ιατρικοφ ι Οδοντιατρικοφ Συλλόγου, 
ςτθν οποία να βεβαιϊνεται ο ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςθσ του 
ιατρικοφ ι οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ, θ αςκοφμενθ 
ειδικότθτα και ο ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςισ τθσ. 

  
 
 

1 

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ  
ΙΑΤΙΚΟΥ ι  
ΟΔΟΝΤΙΑΤΙΚΟΥ  
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 
Απόφαςθ άδειασ ι βεβαίωςθσ άςκθςθσ ιατρικοφ ι 
οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ ι άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ ι      
οδοντιατρικοφ επαγγζλματοσ. 

  
 
 

1 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Απόφαςθ χοριγθςθσ τίτλου ειδικότθτασ ι τίτλοσ ειδικότθτασ. 

  
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρονται: 
Για τισ κζςεισ βακμοφ Επιμελθτι Βϋ, Επιμελθτι Αϋ και  
Διευκυντι 
(α) δεν υπθρετϊ ςε κζςθ του κλάδου Ε.Σ.Υ. ι υπθρετϊ ςε 
κζςθ του κλάδου Ε.Σ.Υ. με βακμό …… και ζχω ςυμπλθρϊςει 
ςυνεχι υπθρεςία πζντε (5) ετϊν ςτο Φορζα Ραροχισ  
Υπθρεςιϊν Υγείασ ςτον οποίο υπθρετϊ ςιμερα. 
(β) δεν ζχω παραιτθκεί από κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε.Σ.Υ. 
πριν από τθ ςυμπλιρωςθ πζντε (5) ετϊν από τον διοριςμό μου 
ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί δφο 
(2) χρόνια από τθν θμερομθνία παραίτθςισ μου, 
(γ) δεν ζχω αρνθκεί διοριςμό ςε κζςθ του κλάδου ιατρϊν 
Ε.Σ.Υ. ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ, ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί δφο 
(2) χρόνια από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ ανάλθψθσ 
 υπθρεςίασ. 
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ΕΚΡΛΗΩΣΗ  
ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΗΣ  
ΥΡΗΕΣΙΑΣ 
ΥΡΑΙΘΟΥ,  
όπου απαιτείται 

 
 
Βεβαίωςθ του Υπουργείου Υγείασ από τθν οποία να 
προκφπτει ότι ο ιατρόσ ζχει εκπλθρϊςει τθν υποχρεωτικι 
 υπθρεςία υπαίκρου ι ζχει απαλλαγεί τθσ υποχρζωςθσ. 
 

  
 
 

1 

ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΟ 
 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (για 
τισ κζςεισ που  
απαιτείται) 

Τίτλοσ ιατρικισ εξειδίκευςθσ  1 

 Υποςθμείωςθ: Τα αρχεία κα είναι Pdf ι JPEG (φωτογραφία) ι jpg ι x-png ι png 

χωρθτικότθτασ μζχρι 2 MB. 

          
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε βεβαίωζε εθπιήξωζεο ή απαιιαγήο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ζα πξέπεη λα 
έρεη εθδνζεί από ην Τπνπξγείν Τγείαο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ. 
 

1. Αξρείν pdf ή jpg βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ ππνςήθηνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ. 

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 εθαξκνγήο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ 

ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.. 

 

2. Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ πεξηιεπηηθά. 

Αξρεία pdf ή jpg κε ην εμψθπιιν 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. 
 

3. Οη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ Αξρείν pdf ή jpg 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. 

 

4. 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 pdf ή jpg 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 

εηδηθφηεηαο ηνπ. 

     Πην ζπγθεθξηκέλα  γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ Δ..Τ. ζε Μ.Δ.Θ. ή ΜΔ.Ν.Ν. ή 
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Σ.Δ.Π., ε νπνία πξνθεξχζζεηαη ζηνλ βαζκφ ηνπ Δπηκειεηή Β’, δελ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο ην πηζηνπνηεηηθφ εμεηδίθεπζεο ζηελ εληαηηθή ζεξαπεία ή εληαηηθή 

λνζειεία λενγλψλ ή επείγνπζα ηαηξηθή, πξνεγνχληαη, σζηφζν, ζηε ζεηξά θαηάηαμεο ζηνλ πίλαθα 

αμηνιφγεζεο νη ππνςήθηνη ηαηξνί πνπ θαηέρνπλ ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ.  

 

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 pdf ή jpg ησλ 

μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ε ζθξαγίδα ηεο Υάγεο 

(APOSTILLE) πνπ έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθφ. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ππ’ 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 Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή αληίγξαθα μελφγισζζσλ 

πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα θαίλεηαη φηη ηα αληίγξαθα απηά έρνπλ 

επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

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. 

 

ηελ απφθαζε πξνθήξπμεο νη εηδηθφηεηεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

Γ5α/Γ.Π.νηθ.64843/20-9-2018 (Β΄4138) Τ. Α.. Οη ηίηινη πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζχκθσλα κε ην 

Π.Γ.415/1994 (Α΄ 236), είλαη ηζφηηκνη θαη ηζνδχλακνη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΠΗΝΑΚΑ Α΄. 

Δπίζεο, ζηελ απφθαζε πξνθήξπμεο πξέπεη λα αλαθέξνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνρξενχληαη 

λα ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη γηα θάζε ζέζε απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηε ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα esydoctors.moh.gov.gr. 

 
Σν πκβνχιην Κξίζεο θαη Δπηινγήο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ππνςήθηνπο 
ηαηξνχο νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ ε έγγξαθν είηε γηαηί θξίλεη φηη είλαη 
απαξαίηεην γηα ηε δηαδηθαζία (Γηθαηνινγεηηθά ηχπνπ Β') είηε ιφγσ ελδερφκελνπ 
ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ζε θάπνην απφ ηα ππνβιεζέληα αξρεία. 
Ζ βεβαίσζε εθπιήξσζεο ή απαιιαγήο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί 
απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
Γ. ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ-ΓΖΛΩΖ ΤΠΟΨΖΦΗΟΣΖΣΑ 
 
Κάζε ππνςήθηνο δχλαηαη λα ππνβάιιεη κία ειεθηξνληθή αίηεζε αλά έγθξηζε πξνθήξπμεο 
ζέζεσλ. Γχλαηαη λα δειψζεη έσο ηξεηο (3) ζέζεηο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ ζε λνζνθνκεία θαη 
γεληθά λνζνθνκεία-θέληξα πγείαο, γηα ην ζχλνιν ησλ Γηνηθήζεσλ Τγεηνλνκηθψλ 
Πεξηθεξεηψλ (Γ.Τ.Π.Δ.) θαη έσο ηξεηο (3)  ζέζεηο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ ζε δνκέο 
Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο κίαο (1) κφλν Γηεχζπλζεο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο 
(Γ.Τ.ΠΔ.), δειψλνληαο ππνρξεσηηθά  θαη ηε ζεηξά πξνηίκεζεο.  
Ζ ππνςεθηφηεηα ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο esydoctors.moh.gov.gr, εληόο πξνζεζκίαο ε νπνία αξρίδεη ζηηο 
24/03/2023 ώξα 12.00 (κεζεκέξη) θαη ιήγεη ζηηο 07/04/2023 ώξα 24.00, 
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 ηεο ππ' αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.11510/23.02.2023 (ΦΔΚ 1021/23.02.2023/η.Β') 
εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 
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 θαη 6 ηνπ 

http://esydoctors.moh.gov.gr/
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παξαξηήκαηνο ηεο ππ' αξηζκ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.11510/23.02.2023 (ΦΔΚ 
1021/23.02.2023/η.Β') εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 
αίηεζε-δήισζε επέρεη θαη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 
(ΦΔΚ 75/1986/η.Α'), 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 ηελ 
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 θαηαρψξηζε 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 πεξηζζφηεξσλ 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 ηνπο, επηζπλάπηνληαη ειεθηξνληθά 
ζηελ αίηεζε ηνπο ζε αξρεία κνξθήο PDF ή JPΔG, (θσηνγξαθία), ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2 
ΜΒ. 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 ζηα άξζξα 2, 
3, 4 θαη 5 ηεο ππ' αξηζ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.11510/23.02.2023 (ΦΔΚ 1021/23.02.2023/η.Β') 
εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 
 
Γ. Ζ απφθαζε–πξνθήξπμε αλαξηάηαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.3861/2010, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.oagiosdimitrios.gr , θνηλνπνηείηαη 
ζηνλ Παλειιήλην Ηαηξηθφ χιινγν θαη ζηνπο θαηά ηφπνπο Ηαηξηθνχο πιιφγνπο, ελψ 
απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (dpnp_a@moh.gov.gr) 
θαζψο θαη ζηε Γηνίθεζε ηεο 3εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο. 
 
 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

 

 

ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Γ. ΝΗΚΖΣΑ MD MSc ΜΒΑ 

 
Κνηλνπνίεζε: 

1. Τπνπξγείν Τγείαο 
2. 3

ε 
Τ.ΠΔ. Μαθεδνλίαο 

3. Παλειιήλην Ηαηξηθφ χιινγν 

4. Ηαηξηθνί χιινγνη ηεο ρψξαο 
 

http://www.oagiosdimitrios.gr/
ΑΔΑ: 9Γ7Ξ4690Β1-ΧΨΜ


