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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ                                                                                                    Σρύκαλα 10-3-2023 
                                                                                                                                             Αριθ. πρωτ.: 7448 
5η Τγειονομικό Περιφϋρεια 
Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΣΡΙΚΑΛΨΝ 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΕΕΨΝ ΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΨΝ ΙΑΣΡΨΝ ΚΛΑΔΟΤ Ε..Τ. 
ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ  ΣΡΙΚΑΛΨΝ 

 
Ο Διοικητόσ του Γενικού Νοςοκομεύου Σρικϊλων, λαμβϊνοντασ υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1.  Σου Ν. 1397/1983 (ΥΕΚ 143 Α΄). 

1.2.  Σησ παρ.1 του ϊρθρου 69 του Ν.2071/1992 (123 Α') όπωσ αντικαταςτϊθηκε με 
την παρ.1 του ϊρθρου 35 του Ν. 4368/2016 (ΥΕΚ 21 Α΄). 

1.3.  Σων παρ. 6 και 8 του ϊρθρου 23 του Ν. 2519/1997 (ΥΕΚ 165 Α΄).  

1.4.  Σησ παρ. 11 του ϊρθρου 21 του Ν. 2737/1999 (ΥΕΚ 174 Α΄).  

1.5.  Σου ϊρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 3730/2008 (ΥΕΚ 262 Α΄), όπωσ αντικαταςτϊθηκαν 
με την παρ. 2 του ϊρθρου 3 του Ν. 3868/2010 (ΥΕΚ 129 Α΄) και το εδϊφ. β΄ τησ 
παρ. 32 του ϊρθρου 66 του Ν. 3984/2011 (ΥΕΚ 150 Α΄) και ςυμπληρώθηκαν με 
την παρ. 3 του ϊρθρου 29 του Ν. 4025/2011 (ΥΕΚ 228 Α΄). 

1.6.  Σου ϊρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3868/2010 (ΥΕΚ 129 Α΄), όπωσ αντικαταςτϊθηκαν 
με το ϊρθρο 34 του Ν. 4325/2015 (ΥΕΚ 47 Α΄). 

1.7.  Σου ϊρθρου 25 παρ. 5 του Ν. 3868/2010 (ΥΕΚ 129 Α΄), όπωσ ςυμπληρώθηκαν με 
το ϊρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 4461/2017 (ΥΕΚ 38 Α΄) και του ϊρθρου 41 του Ν. 
4368/2016 (ΥΕΚ 21 Α΄). 

1.8.  Σου ϊρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 4208/2013 (ΥΕΚ 252 Α΄), όπωσ αντικαταςτϊθηκαν 
με το ϊρθρο 44 παρ. 4 του Ν. 4368/2016 (ΥΕΚ 21 Α΄) αντύςτοιχα και του ϊρθρου 
22 παρ. 4 του ιδύου νόμου όπωσ τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 
4368/2016 (ΥΕΚ 21 Α΄). 

1.9.  Σων ϊρθρων 7 και 8 του Ν.4498/2017 (ΥΕΚ 172 Α'), όπωσ αντικαταςτϊθηκαν 
και ιςχύουν με τα ϊρθρα 4 και 5 του Ν. 4999/2022 (ΥΕΚ 225 Α΄).  

1.10. Σου ϊρθρου 3 του Ν. 4655/2020 (ΥΕΚ 16 Α΄). 

1.11. Σου Ν. 4622/2019 (ΥΕΚ 133/Α΄/7-8-2019) «Επιτελικό Κρϊτοσ: οργϊνωςη, 
λειτουργύα και διαφϊνεια τησ Κυβϋρνηςησ, των κυβερνητικών οργϊνων και τησ 
κεντρικόσ δημόςιασ διούκηςησ». 

2. Σου Π.Δ. 121/2017 (ΥΕΚ148/Α/9-10-2017) «Οργανιςμόσ του Τπουργεύου Τγεύασ». 

3. Σου Π.Δ. 68/31-8-2021 (ΥΕΚ 155 Α΄) «Διοριςμόσ Τπουργών, Αναπληρώτριασ 
Τπουργού και Τφυπουργών». 

4. Σου Π.Δ. 84/2019 (123 Α΄) «ύςταςη και κατϊργηςη Γενικών Γραμματειών και 
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαύων Διοικητικών Σομϋων Τπουργεύων» . 

5. Σησ Τ32/9-9-2021 (ΥΕΚ 4185/Β/2021) Απόφαςησ του Πρωθυπουργού «Ανϊθεςη 
αρμοδιοτότων ςτην Αναπληρώτρια Τπουργό Τγεύασ, Αςημύνα Γκϊγκα»  

6. Σησ υπ’ αριθ. πρωτ. Α1α/οικ.59426/16-08-1919 (ΥΕΚ/ΤΟΔΔ/578/16-08-2019) 
απόφαςησ «Διοριςμόσ μετακλητού Γενικού Γραμματϋα Τπηρεςιών Τγεύασ του 
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Τπουργεύου Τγεύασ». 

7. Σησ αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 4493/16-1-2023 (ΥΕΚ 341 Β΄) Τ.Α. με θϋμα «Οριςμόσ 
ιατρικών ειδικοτότων για την ςυγκρότηςη υμβουλύων για θϋςεισ ειδικευμϋνων 
ιατρών και οδοντιϊτρων κλϊδου ΕΤ Νοςοκομεύων και Γενικών Νοςοκομεύων-
Κϋντρων Τγεύασ». 

8. Σησ αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 11510/20-2-2023 (ΥΕΚ 1021 Β΄) Τ.Α. με θϋμα 
«Καθοριςμόσ διαδικαςύασ υποβολόσ υποψηφιοτότων και κριτηρύων μοριοδότηςησ, 
αξιολόγηςησ και επιλογόσ για θϋςεισ Δ/ντό, Επιμελητό Α΄ και Επιμελητό Β΄ κλϊδου 
Ιατρών και Οδοντιϊτρων ΕΤ». 

9. Σησ αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.7328/5-2-2020 (ΥΕΚ 319 Β΄) Τπουργικόσ Απόφαςησ 
«Διαδικαςύα προκόρυξησ θϋςεων ιατρών και οδοντιϊτρων Ε..Τ.», όπωσ ιςχύει. 

10. Σησ υπ’ αριθ. 50/4-11-2021 Π.Τ.. με θϋμα: α) Έγκριςη προγραμματιςμού 
προςλόψεων ϋτουσ 2022, β) Σροποπούηςη τησ υπ’ αρ. 42/30-9-2020 Πρϊξησ του 
Τπουργικού υμβουλύου Έγκριςη προγραμματιςμού προςλόψεων ϋτουσ 2021» . 

11. Σησ αριθ. 31/27-9-2022 Π.Τ.. με θϋμα: «Έγκριςη προγραμματιςμού προςλόψεων 
ϋτουσ 2023». 

12. Σησ αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 14830/8-3-2023 (ΑΔΑ: ΡΛΑΝ465ΥΤΟ-ΑΠ) Απόφαςησ 
τησ Αναπληρώτριασ Τπουργού Τγεύασ «Έγκριςη για προκόρυξη θϋςεων ειδικευμϋνων 
ιατρών και οδοντιϊτρων του κλϊδου Ε..Τ.». 

13. Σου ϊρθρου 4 του Ν.4528/2018 (ΥΕΚ 50/Α΄) (Προςόντα ιατρών). 

14. Σου Οργανιςμού του Νοςοκομεύου (ΥΕΚ 1230/Β΄/11-4-2012), όπωσ τροποποιόθηκε 
και ιςχύει. 

15. Σο γεγονόσ ότι οι θϋςεισ που προκηρύςςονται εύναι κενϋσ και δεν ϋχουν δεςμευτεύ με 
οποιοδόποτε τρόπο.  

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ -ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 
 
Σην πλόρωςη των παρακϊτω κενών οργανικών θϋςεων ειδικευμϋνων ιατρών 
κλϊδου ΕΤ, επύ θητεύα, ςτο Γενικό Νοςοκομεύο Σρικϊλων, κατϊ ειδικότητα, βαθμό 
και αριθμό, ωσ εξόσ: 
 

5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ και τερεϊσ Ελλϊδασ 

ΥΟΡΕΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΒΑΘΜΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΘΕΕΨΝ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

ΣΡΙΚΑΛΨΝ 

ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ Β΄ 1 

ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΤΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ Β΄ 1 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ό ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-
ΥΤΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ό ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ  

(για την Μ.Α.Υ.) 
ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ Β΄ 1 

Επιςημαύνεται ότι δεν ιςχύουν από 1-1-2022 οι περιοριςμού ςτην υποβολό 

υποψηφιότητασ για την κϊλυψη θϋςεων ιατρών ΕΤ, όπωσ οριζόταν ςτισ 

διατϊξεισ του ϊρθρου 3 του Ν. 4655/2020 και ςυγκεκριμϋνα οι ειδικευμϋνοι 

ιατρού κλϊδου Ε..Τ. ΔΕΝ οφεύλουν να παραιτηθούν από τυχόν θϋςη που κατϋχουν 

για να θϋςουν υποψηφιότητα ςε ϊλλη θϋςη ειδικευμϋνου ιατρού κλϊδου ΕΤ.  
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Α.ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΛΗΧΗ ΣΨΝ ΑΝΨΣΕΡΨ ΘΕΕΨΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΗΡΤΟΝΣΑΙ ΓΙΝΟΝΣΑΙ 

ΔΕΚΣΟΙ Ψ ΤΠΟΧΗΥΙΟΙ ΟΟΙ ΕΦΟΤΝ: 

1. Ελληνικό ιθαγϋνεια, εξαιρουμϋνων των πολιτών κρατών μελών τησ Ευρ. 

Ένωςησ. 

2. Άδεια ϊςκηςησ ιατρικού επαγγϋλματοσ. 

3. Σύτλο αντύςτοιχησ θϋςησ ειδικότητασ. 

 

 

Β. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ :  
 
Σα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται για την υποβολό υποψηφιότητασ για την 
πλόρωςη θϋςεων ιατρών κλϊδου Ε..Τ. αναφϋρονται αναλυτικϊ  ςτην Γ4α/Γ.Π. 
οικ. 11510/20-2-2023 (ΥΕΚ 1021 Β΄) Τ.Α. με θϋμα «Καθοριςμόσ διαδικαςύασ 
υποβολόσ υποψηφιοτότων και κριτηρύων μοριοδότηςησ, αξιολόγηςησ και 
επιλογόσ για θϋςεισ Δ/ντό, Επιμελητό Α΄ και Επιμελητό Β΄ κλϊδου Ιατρών και 
Οδοντιϊτρων ΕΤ». 

 
 
ΟΙ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΑ ΕΞΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:  
 
1.Αύτηςη – δόλωςη η οπούα υποβϊλλεται ηλεκτρονικϊ ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη  
esydoctors.moh.gov.gr. 

 

2.Αρχεύο .pdf ό .jpg του πτυχύου. ε περύπτωςη πτυχύου πανεπιςτημύου τησ αλλοδαπόσ  
απαιτεύται   το πτυχύο με τη ςφραγύδα τησ Φϊγησ,η επύςημη μετϊφραςό του και η απόφαςη 
ιςοτιμύασ του ΔΟΑΣΑΠ, όπου απαιτεύται. Όλα τα προαναφερόμενα θα πρϋπει να 
υποβληθούν ςε μορφό αρχεύου/ων .pdf ό .jpg. 

 

3.Αρχεύο .pdf ό .jpg τησ απόφαςησ ϊδειασ ϊςκηςησ ιατρικού επαγγϋλματοσ. 

 

4.Αρχεύο .pdf ό .jpg τησ απόφαςησ χορόγηςησ τύτλου ειδικότητασ. Για την κατϊληψη 
θϋςησ Ιατρού Ε..Τ. απαιτεύται: α) για το βαθμό  Επιμελητό Β΄, η κατοχό του τύτλου 
ειδικότητασ, β) για το βαθμό Επιμελητό Α΄, η ϊςκηςη ειδικότητασ για δύο (2) τουλϊχιςτον 
χρόνια  και γ) για τον βαθμό Διευθυντό, η ϊςκηςη ειδικότητασ για τϋςςερα (4) τουλϊχιςτον 
χρόνια. 

 

5.Αρχεύο .pdf ό .jpg με πρόςφατη Βεβαύωςη του οικεύου Ιατρικού υλλόγου, ςτην 
οπούα να βεβαιώνεται ο ςυνολικόσ χρόνοσ ϊςκηςησ του ιατρικού επαγγϋλματοσ, η 
αςκούμενη ειδικότητα και ο ςυνολικόσ χρόνοσ ϊςκηςόσ τησ.  

 

6.Αρχεύο .pdf ό .jpg του Πιςτοποιητικού γϋννηςησ ό του δελτύου αςτυνομικόσ 
ταυτότητασ ό διαβατηρύου. Όταν πρόκειται για πολύτη κρϊτουσ μϋλουσ τησ Ευρωπαώκόσ 
Ένωςησ απαιτεύται και επύςημη μετϊφραςη των δικαιολογητικών αυτών. 
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7.Βεβαύωςη εκπλόρωςησ υπηρεςύασ υπαύθρου ό βεβαύωςη νόμιμησ απαλλαγόσ, όπου 
εύναι απαραύτητη, η οπούα εκδύδεται από το τμόμα ιατρών Τπηρεςύασ Τπαύθρου τησ 
Διεύθυνςησ Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προςώπων του Τπουργεύου Τγεύασ.  

8.Εύναι υποχρεωτικό η υποβολό αρχεύου .pdf ό .jpg με υπογεγραμμϋνη Τπεύθυνη δόλωςη 
του υποψηφύου για διοριςμό ιατρού, ςτην οπούα να αναφϋρονται τα εξόσ:  

8.1) Για θϋςεισ Επιμελητών Α΄ και Β΄: 

 (α) δεν υπηρετώ ςε ομοιόβαθμη με την υπό διεκδύκηςη  θϋςη του κλϊδου ιατρών Ε..Τ. ό  
υπηρετώ ςε ομοιόβαθμη με την υπό διεκδύκηςη  θϋςη του κλϊδου ιατρών Ε..Τ. και ϋχω 
ςυμπληρώςει δύο (2) χρόνια ςυνεχούσ υπηρεςύασ ςτη θϋςη αυτό. 

 (β) δεν ϋχω παραιτηθεύ από θϋςη του κλϊδου ιατρών Ε..Τ. πριν από τη ςυμπλόρωςη δυο 
(2) χρόνων από το διοριςμό μου ό ςε αντύθετη περύπτωςη ότι ϋχουν ςυμπληρωθεύ πϋντε (5) 
χρόνια από την ημερομηνύα παραύτηςόσ μου.  

(γ) δεν ϋχω αρνηθεύ διοριςμό ςε θϋςη του κλϊδου ιατρών Ε..Τ. ό ςε αντύθετη περύπτωςη, 
ότι ϋχουν ςυμπληρωθεύ πϋντε (5) χρόνια από την παρϋλευςη τησ προθεςμύασ ανϊληψησ 
υπηρεςύασ. 

 

9.Αρχεύο .pdf ό .jpg βιογραφικού ςημειώματοσ του υποψηφύου για διοριςμό ιατρού. 
Επιςημαύνεται ότι δεν αποτελεύ υποχρεωτικό δικαιολογητικό αλλϊ υποβϊλλεται για την 
διευκόλυνςη του ςυμβουλύου. Για  την απόδειξη των ουςιαςτικών προςόντων που 
αναφϋρονται ςτο βιογραφικό ςημεύωμα, απαιτεύται η υποβολό αρχεύων των επύςημων 
πιςτοποιητικών ό βεβαιώςεων ςτα αντύςτοιχα πεδύα τησ εφαρμογόσ, όπωσ καθορύζονται 
ςτην ςχετικό απόφαςη του καθοριςμού των κριτηρύων επιλογόσ και διαδικαςύασ υποβολόσ 
υποψηφιοτότων, αξιολόγηςησ και επιλογόσ για θϋςεισ κλϊδου ιατρών και οδοντιϊτρων 
Ε..Τ. 

 

10.Οι επιςτημονικϋσ εργαςύεσ αναφϋρονται ςτο βιογραφικό ςημεύωμα του 
υποψηφύου περιληπτικϊ. Αρχεύα .pdf ό .jpg με το εξώφυλλο και ςελύδα βιβλύου 
περιλόψεων ό  δημοςιευμϋνων ϊρθρων θα πρϋπει να υποβληθούν ςύμφωνα με το 
πλόθοσ που θα δηλωθούν, όπωσ ορύζονται ςτην ςχετικό απόφαςη των κριτηρύων 
επιλογόσ και διαδικαςύασ υποβολόσ υποψηφιοτότων, ώςτε να λϊβει ο υποψόφιοσ για 
διοριςμό ιατρόσ τα αντύςτοιχα μόρια. 

 

11.Οι πολύτεσ κρατών μελών τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ πρϋπει να υποβϊλλουν αρχεύο 
.pdf ό .jpg με πιςτοποιητικό ελληνομϊθειασ τύπου Β2 από το Κϋντρο Ελληνικόσ 
Γλώςςασ του Τπουργεύου Παιδεύασ, Έρευνασ και Θρηςκευμϊτων, ό από το Διδαςκαλεύο 
Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ του Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών, ό από 
το ςχολεύο Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ. 

Εναλλακτικϊ αρχεύο .pdf ό .jpg με βεβαύωςη γνώςησ τησ ελληνικόσ γλώςςασ, η οπούα 
ϋχει χορηγηθεύ μετϊ από εξετϊςεισ ενώπιον τησ αρμόδιασ επιτροπόσ του Κεντρικού 
υμβουλύου Τγεύασ (ΚΕ..Τ). 

Για τουσ ιατρούσ που εύναι απόφοιτοι δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςτην Ελλϊδα ό 
απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιςτημύου ό διαθϋτουν απόφαςη ιςοτιμύασ και αντιςτοιχύασ του 
πτυχύου τουσ από τον ΔΟΑΣΑΠ (ΔΙΚΑΣΑ) μετϊ από εξετϊςεισ, ό ϋχουν αποκτόςει τύτλο 
ειδικότητασ ςτην Ελλϊδα, δεν απαιτεύται βεβαύωςη γνώςησ τησ ελληνικόσ γλώςςασ. 

 

12.Για τισ θϋςεισ οι οπούεσ προκηρύςςονται με ειδικό εμπειρύα, για να λϊβει ο υποψόφιοσ 
για διοριςμό ιατρόσ την ανϊλογη μοριοδότηςη θα πρϋπει να υποβϊλλει αρχεύα .pdf ό .jpg με 
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τα πιςτοποιητικϊ ό τισ βεβαιώςεισ τα οπούα θα την αποδεικνύουν. Εϊν δεν διαθϋτει τη 
ζητούμενη ειδικό εμπειρύα, μπορεύ να δηλώςει και να λϊβει τα μόρια που αντιςτοιχούν ςτην 
προώπηρεςύα που διαθϋτει μετϊ τη λόψη τησ ειδικότητασ του. 

 
Γ.ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 

 

1. Όλα τα ξενόγλωςςα πτυχύα και πιςτοποιητικϊ θα πρϋπει απαραιτότωσ να ϋχουν 

μεταφραςτεύ επύςημα ςτην ελληνικό γλώςςα από τισ αρμόδιεσ προσ τούτο αρχϋσ τησ 

ημεδαπόσ. τα αρχεύα .pdf ό .jpg των ξενόγλωςςων πτυχύων και πιςτοποιητικών θα 

πρϋπει να φαύνεται και η ςφραγύδα τησ Φϊγησ (APOSTILLE) που ϋχει τεθεύ ςτο 

πρωτότυπο πτυχύο ό πιςτοποιητικό.  

ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ αριθμ. ΔΙΚΠΟ/Υ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ: 

ΒΙΗ0Φ-6ΤΖ) και ΔΙΑΔΠ/Υ Α.2.3./21119/1-9-2014 (ΑΔΑ: ΒΜ3ΛΦ-ΤΝ9) εγκυκλύουσ 

του Τπουργεύου Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ, 

γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό αντύγραφα ξενόγλωςςων πτυχύων και 

πιςτοποιητικών, υπό την προώπόθεςη ότι τα ϋγγραφα αυτϊ ϋχουν επικυρωθεύ από 

δικηγόρο. 

 

2. Οι τύτλοι ιατρικών ειδικοτότων αναφϋρονται ςύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 

Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29-8-2018 Απόφαςη «ύςταςη, μετονομαςύα ιατρικών 

ειδικοτότων, καθοριςμόσ χρόνου και περιεχομϋνου ϊςκηςησ για την απόκτηςη 

τύτλου ειδικότητασ» του Τφυπουργού Τγεύασ (ΥΕΚ 4138/Β/20-9-2018). Οι 

τύτλοι που ϋχουν αποκτηθεύ ςύμφωνα με το π.δ.415/1994 (ΥEK 236 A΄), εύναι 

ιςότιμοι και ιςοδύναμοι ςύμφωνα με το παρϊρτημα ΠΙΝΑΚΑ Α΄ . 

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΨΝ : 

 

Η διαδικαςύα υποβολόσ τησ ηλεκτρονικόσ αύτηςησ υποψηφιότητασ & των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών, περιγρϊφεται αναλυτικϊ ςτην Γ4α/Γ.Π. οικ. 
11510/20-2-2023 (ΥΕΚ 1021 Β΄) Τ.Α. με θϋμα «Καθοριςμόσ διαδικαςύασ υποβολόσ 
υποψηφιοτότων και κριτηρύων μοριοδότηςησ, αξιολόγηςησ και επιλογόσ για 
θϋςεισ Δ/ντό, Επιμελητό Α΄ και Επιμελητό Β΄ κλϊδου  Ιατρών και Οδοντιϊτρων 
ΕΤ». 

 

υγκεκριμϋνα :  

 ύμφωνα με το ϊρθρο 1 τησ ανωτϋρω αναφερόμενησ Τπουργικόσ απόφαςησ, 

κϊθε υποψόφιοσ δύναται να υποβϊλει μύα (1) ηλεκτρονικό αύτηςη ανϊ ϋγκριςη 

προκόρυξησ θϋςεων και μπορεύ να δηλώςει ϋωσ τρεισ (3) θϋςεισ τησ ειδικότητϊσ 

του για το ςύνολο των προκηρυγμϋνων θϋςεων ςε Νοςοκομεύα και Γενικϊ 

Νοςοκομεύα-Κϋντρα Τγεύασ ςε όλεσ τισ Δ.Τ.ΠΕ. και ϋωσ τρεισ (3) θϋςεισ τησ 

ειδικότητϊσ του για το ςύνολο των προκηρυγμϋνων θϋςεων ςε δομϋσ 

Πρωτοβϊθμιασ Υροντύδασ Τγεύασ μύασ (1) μόνο Δ.Τ.ΠΕ., δηλώνοντασ 

υποχρεωτικϊ και τη ςειρϊ προτύμηςόσ του.  
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 Η υποψηφιότητα υποβϊλλεται ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ εφαρμογόσ 

του Τπουργεύου Τγεύασ esydoctors.moh.gov.gr, εντόσ προθεςμύασ, η οπούα 

ορύζεται με την απόφαςη ϋγκριςησ τησ προκόρυξησ των θϋςεων, ςυνοδευόμενη 

με τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ, ωσ ακολούθωσ : 

 (α) τα αναγκαύα για την εγκυρότητα ςυμμετοχόσ του υποψηφύου ςτη 

διαδικαςύα επιλογόσ, τα οπούα καλούνται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΤΠΟΤ Α», 

ςύμφωνα με τον πύνακα 1 του παραρτόματοσ τησ υπ’ αριθ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 

11510/20-2-2023 Τ.Α. (ΥΕΚ 1021 Β΄), καθώσ και  

(β) τα αποδεικτικϊ τησ μοριοδότηςησ των υποψηφύων τα οπούα καλούνται 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΤΠΟΤ Β», που αφορούν ςτα ουςιαςτικϊ προςόντα τα 

οπούα μοριοδοτούνται και ςυμπληρώνονται ςύμφωνα με τουσ πύνακεσ 2, 3, 

4, 5, 6 και 7 του παραρτόματοσ τησ υπ’ αριθ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 11510/20-2-2023 

Τ.Α. (ΥΕΚ 1021 Β΄). 

 

 Η Αύτηςη-Δόλωςη επϋχει και θϋςη Τπεύθυνησ Δόλωςησ του ϊρθρου 8 του 

Ν.1599/1986 (Α’75) ωσ προσ την ακρύβεια των δηλούμενων ς’ αυτόν ςτοιχεύων 

του υποψηφύου.  

 

 Δεδομϋνου ότι η επεξεργαςύα των Αιτόςεων-Δηλώςεων γύνεται ηλεκτρονικϊ, οι 

υποψόφιοι υποχρεούνται να ςυμπληρώςουν τα αντύςτοιχα τετραγωνύδια και 

πεδύα τησ ηλεκτρονικόσ αύτηςησ – δόλωςησ που αναφϋρονται ςε αντύςτοιχα 

προςόντα ό κριτόρια ό ιδιότητεσ και να υποβϊλουν ηλεκτρονικϊ τα 

αντύςτοιχα δικαιολογητικϊ. 

 

 Η ηλεκτρονικό αύτηςη - δόλωςη μετϊ την οριςτικό καταχώριςό τησ παρϋχεται ςε 

εκτυπώςιμη μορφό, η οπούα αναγρϊφει και τον αριθμό πρωτοκόλλου 

ηλεκτρονικόσ αύτηςησ.  

 

 Εϊν δεν ςυμπληρωθούν – επιλεγούν τα υποχρεωτικϊ τετραγωνύδια – πεδύα, τότε 

η αύτηςη δεν καταχωρεύται και εύναι αδύνατο να υποβληθεύ.  

 

 Η υποβολό περιςςοτϋρων τησ μιασ Αιτόςεων - Δηλώςεων δεν εύναι 

εφικτό, όμωσ ο υποψόφιοσ δύναται, εντόσ τησ προθεςμύασ υποβολόσ αιτόςεων, 

να ακυρώςει την υποβληθεύςα και να υποβϊλει εκ νϋου Αύτηςη – Δόλωςη.  

 

 Σα απαραύτητα κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ, με τα οπούα 

αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικϊ και μοριοδοτούμενα προςόντα, τα 

κριτόρια ό ιδιότητεσ που επικαλούνται οι υποψόφιοι με την αύτηςη εγγραφόσ 

τουσ, επιςυνϊπτονται ηλεκτρονικϊ ςτην αύτηςη τουσ ςε αρχεύα μορφόσ 

.pdf ό .jpg (φωτογραφύα) χωρητικότητασ μϋχρι 2 ΜΒ. 

 

 Σο υμβούλιο Κρύςησ και Επιλογόσ ϋχει δικαύωμα να ζητόςει από τουσ 

υποψόφιουσ ιατρούσ οποιοδόποτε δικαιολογητικό ό ϋγγραφο (Σύπου Β’), εύτε 
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γιατύ κρύνει ότι εύναι απαραύτητο για την διαδικαςύα εύτε λόγω ενδεχόμενου 

τεχνικού προβλόματοσ ςε κϊποιο από τα υποβληθϋντα αρχεύα (Σύπου Α’ & Β’). 

 

Ε. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΨΝ :  

Η προθεςμύα υποβολόσ αιτόςεων ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη 

esydoctors.moh.gov.gr, ορύζεται ςτην αριθ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 14830/8-3-2023 (ΑΔΑ: 

ΡΛΑΝ465ΥΤΟ-ΑΠ) Απόφαςη τησ Αναπληρώτριασ Τπουργού Τγεύασ «Έγκριςη για 

προκόρυξη θϋςεων ειδικευμϋνων ιατρών και οδοντιϊτρων του κλϊδου Ε..Τ.»  και 

εύναι η εξόσ :  

 

 

Αρχύζει ςτισ 21-3-2023 ώρα 14:00 (μεςημϋρι) και λόγει ςτισ 31-3-2023 ώρα 24:00 

 

Η Απόφαςη − Προκόρυξη του Νοςοκομεύου μασ για τισ παραπϊνω θϋςεισ: 

 θα αποςταλεύ ηλεκτρονικϊ ςτισ διεύθυνςεισ : 

 dpnp_a@moh.gov.gr (διεύθυνςη του Τπουργεύου Τγεύασ). 

 hr@dypethessaly.gr (διεύθυνςη τησ 5ησ Τ.ΠΕ. Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ 

προκειμϋνου να αναρτηθεύ ςτον ιςτότοπό τησ). 

 θα αναρτηθεύ: 

 ςτο διαδύκτυο (ΔΙΑΤΓΕΙΑ), ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 3861/2010 

(112/Α), 

 ςτον ιςτότοπο του Νοςοκομεύου μασ www.trikalahospital.gr 

 θα κοινοποιηθεύ ςτον Πανελλόνιο Ιατρικό ύλλογο & ςτον Ιατρικό ύλλογο 

Σρικϊλων. 

τα ϊρθρα 2,3,4 & 5 τησ αριθ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 11510/20-2-2023 (ΥΕΚ 1021 Β΄), Τ.Α. 

«Καθοριςμόσ διαδικαςύασ υποβολόσ υποψηφιοτότων και κριτηρύων μοριοδότηςησ, 

αξιολόγηςησ και επιλογόσ για θϋςεισ Δ/ντό, Επιμελητό Α΄ και Επιμελητό Β΄ κλϊδου ιατρών 

και οδοντιϊτρων Ε..Τ.», περιγρϊφεται ο Έλεγχοσ Αιτόςεων−Δηλώςεων Τποψηφιοτότων – 

Διαδικαςύα μοριοδότηςησ και αναμοριοδότηςησ υποψηφύων,  η Διαδικαςύα Δομημϋνησ 

υνϋντευξησ-Επιλογόσ υποψηφύων, η διενϋργεια τυχόν επαναληπτικόσ διαδικαςύασ, τα 

Κριτόρια αξιολόγηςησ των υποψηφύων και η Επιλογό υποψηφύων, ενώ παρατύθεται 

αναλυτικό ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ με τα προςωπικϊ ςτοιχεύα, τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΤΠΟΤ 

Α και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΤΠΟΤ Β. 

 
 
            Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ  Γ.Ν. ΣΡΙΚΑΛΨΝ 
 
 
                 ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ 
 
 
 

mailto:dpnp_a@moh.gov.gr
mailto:hr@dypethessaly.gr
http://www.trikalahospital.gr/
ΑΔΑ: ΡΠΨΛ46907Φ-Μ6Φ



 

8 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:  
1. Τπουργεύο Τγεύασ – Σμόμα Ιατρών Ε..Τ.  

Αριςτοτϋλουσ 17, Σ.Κ. 10433 ΑΘΗΝΑ  
2. 5η Τ.ΠΕ Θεςςαλύασ και τερεϊσ Ελλϊδασ  

Περιοχό Μεζούρλο , Σ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΑ  
3. Πανελλόνιοσ Ιατρικόσ ύλλογοσ  

Πλουτϊρχου 3, Σ.Κ. 106 75 ΑΘΗΝΑ  
4. Ιατρικόσ ύλλογοσ Σρικϊλων  

Βύρωνοσ 17, Σ.Κ. 42131 ΣΡΙΚΑΛΑ 
 
ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφεύο Διούκηςησ  
2. Διευθυντόσ Ιατρικόσ Τπηρεςύασ  
3. Διευθυντϋσ Ιατρικών Σομϋων  
4. Επιςτημονικό υμβούλιο  
5. Προώςτϊμενο Διεύθυνςησ Διοικητικού  
6. Σμόμα Διαχεύριςησ Ανθρώπινου Δυναμικού 
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