
 

  

 

 

 

ΧΕΔΙΟ      ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ                                  ΧΕΔΙΟ 
(Αρικμ. Πρωτ. 38100) 

 
Προκιρυξθ πλιρωςθσ επί κθτεία κζςεων ιατρών με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου του 

Γενικοφ  Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ. 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 

 

1. Σθν ιςχφουςα νομοκεςία. 
2. Σθν Γ4α/Γ.Π.60735/09-08-2018 Απόφαςθ του Τπουργείου Τγείασ με κζμα: «Ζγκριςθ για 

προκιρυξθ κζςεων ειδικευμζνων ιατρϊν του κλάδου Ε..Τ.». 
3. Σθν υπ’ αρικ.  519θ / κζμα 31ο/ 21.08.2018 Απόφαςθ Δ.. του Νοςοκομείου Παπαγεωργίου.  
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 7 και του 8 του ν.4498/2017 (ΦΕΚ 172 Α’) όπωσ τροποποιικθκε με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν.4517/2018 (ΦΕΚ 22 Α’). 
5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 49, παρ. 4 του ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200 Α’). 
6. Σθν υπ’ αρικ. Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/17-1-2018 (ΦΕΚ 116 Βϋ) Τπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ 

κριτθρίων επιλογισ και διαδικαςία υποβολισ υποψθφιοτιτων, αξιολόγθςθσ και επιλογισ για 
κζςεισ κλάδου ιατρϊν και οδοντιάτρων Ε..Τ.» (ΑΔΑ: 6ΔΔΙ465ΦΤΟ-Ν7Ο), όπωσ τροποποιικθκε με 
τθν υπ’ αρικ. Γ4α/Γ.Π.οικ.13274/13-2-2018 (ΦΕΚ 548 Β’) όμοια (ΑΔΑ: 6ΚΗΓ465ΦΤΟ-ΕΙ). 

7. Σθν υπ’ αρικ. Γ4α/Γ.Π.οικ.13273/13-2-2018 (ΦΕΚ 621 Βϋ) Τπουργικι Απόφαςθ «Διαδικαςία 
προκιρυξθσ κζςεων ιατρϊν και οδοντιάτρων Ε..Τ.» (ΑΔΑ: ΩΑΚΓ465ΦΤΟ-Κ5Κ).  

8. Σθν υπ’ αρικ. Γ4α/Γ.Π.οικ.20585/9-3-2018 (ΦΕΚ 116 Βϋ) εγκφκλιο του Τπουργείου Τγείασ ςχετικά 
με τθ διαδικαςία προκιρυξθσ και υποβολισ υποψθφιότθτασ για τθν πλιρωςθ κζςεων ιατρϊν 
κλάδου Ε..Τ. (ΑΔΑ: ΩΝ2Φ465ΦΤΟ-1ΘΗ). 

9. Σθν υπ’ αρικ. Γ4α/Γ.Π.οικ.23273/19-3-2018 ςυμπλθρωματικι εγκφκλιο του Τπουργείου Τγείασ 
ςχετικά με τθ διαδικαςία προκιρυξθσ κζςεων ιατρϊν κλάδου Ε..Τ. και υποβολισ 
υποψθφιοτιτων (ΑΔΑ: 94ΑΟ465ΦΤΟ-Θ3Χ). 

10. Σθν υπ’ αρικ. Γ4α/Γ.Π.οικ.48031/21-6-2018 εγκφκλιο ςχετικά με τθ διαδικαςία προκιρυξθσ και 
υποβολισ υποψθφιότθτασ για τθν πλιρωςθ κζςεων ιατρϊν κλάδου Ε..Τ. (ΑΔΑ: 6Δ6Ψ465ΦΤΟ-
ΔΓ1). 

11. Σθν υπ’ αρικ. Α1α / 8342 / 10-07-1998 κοινι υπουργικι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και 
Τγείασ και Πρόνοιασ (ΦΕΚ Β’ 711) «Ζγκριςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Γενικοφ 
Περιφερειακοφ Νοςοκομείου Παπαγεωργίου», όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει 
ςιμερα, με τελευταία τροποποιθτικι και ςυμπλθρωματικι τθν υπ’ αρικ. Γ2α/86652/16/5-
26.01.2018 κοινι υπουργικι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Τγείασ (ΦΕΚ Β’ 151), εκτόσ 
από εκείνο το μζροσ τθσ τελευταίασ ΚΤΑ, θ εκτζλεςθ του οποίου ανεςτάλθ με τθν υπ’ 
αρικ. 154/2018 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αναςτολϊν του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ και με το 
οποίο μζροσ τροποποιοφνται α) θ παράγραφοσ 16 του άρκρου 9 του αρχικοφ Εςωτερικοφ 
Κανονιςμοφ Λειτουργίασ, (β) θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 11 του αρχικοφ Εςωτερικοφ 
Κανονιςμοφ και (γ) προςτίκεται παράγραφοσ 17 ςτο άρκρο 11 του  Κανονιςμοφ, οπότε ωσ προσ 
αυτζσ και μόνον τισ διατάξεισ εξακολουκεί να ιςχφει ο αρχικόσ ΕΚΛ *ΚΤΑ Α1α/8342/1998 (ΦΕΚ Β’ 
711)+ όπωσ κατά καιροφσ τροποποιικθκε με τελευταία τροποποιθτικι και ςυμπλθρωματικι 
αυτοφ ΚΤΑ 114687 / 2006 των ωσ άνω Τπουργϊν (ΦΕΚ Β’ 1193 / 13-07-2007). 
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12. Σισ διατάξεισ των άρκρων 15 και 17 τθσ από 24-05-1991 φμβαςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου και του Ιδρφματοσ «Κδρυμα Παπαγεωργίου», που  κυρϊκθκε με το Ν. 1964 / 1991 (ΦΕΚ 
146 / τεφχοσ Αϋ / 26-09-1991), όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα. 

13. Σθν υπ’ αρικ. Α2β / Γ.Π. 52363 / 14-07-2017 (ΦΕΚ 366 / 24-07-2017, Σεφχοσ Y.O.Δ.Δ.) κοινι 
απόφαςθ του Τπουργοφ Τγείασ και του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Τγείασ, περί οριςμοφ μελϊν ςτο 
Δ.. του Γενικοφ Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ 
αρικ. Γ4β / Γ.Π.15568 / 02-03-2018 (ΦΕΚ 130 / 09-03-2018, Σεφχοσ Τ.Ο.Δ.Δ.) απόφαςθ και ιςχφει 
ςιμερα.  
 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

Προκθρφςςουμε τθν πλιρωςθ τθσ παρακάτω κζςθσ ιατρικοφ προςωπικοφ, με ςχζςθ εργαςίασ 
ιδιωτικοφ δικαίου και με πενταετι κθτεία: 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΒΑΘΜΟ ΤΝΟΛΟ 

1. ΑΝΑΙΘΘΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘ/ΣΡΙΑ Β’ 1 

 ΤΝΟΛΟ  1 

 

Για τθν ανωτζρω κζςθ γίνονται δεκτοί ωσ υποψιφιοι, όςοι ζχουν: 

α. Ελλθνικι ικαγζνεια, πλθν όςων προζρχονται από κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. 
β. Άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ 
γ. Σίτλο αντίςτοιχθσ με τθ κζςθ ιατρικισ ειδικότθτασ 
 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
1. Αίτθςθ − διλωςθ θ οποία υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
esydoctors.moh.gov.gr.  

Θ αίτθςθ – διλωςθ επζχει και κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (75 Α’) ωσ 
προσ τθν ακρίβεια των δθλοφμενων ς’ αυτιν ςτοιχείων του υποψθφίου. 
2. Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ – διλωςθσ υποψθφιότθτασ, που ζχει υποβλθκεί θλεκτρονικά, 
υπογεγραμμζνο από τον/τθν υποψιφιο/α.  
3. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. ε περίπτωςθ πτυχίου πανεπιςτθμίου κράτουσ μζλουσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίςθμθσ μετάφραςθσ. ε περίπτωςθ πτυχίων 
από χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωςςου πτυχίου, 
φωτοαντίγραφο επίςθμθσ μετάφραςθσ και φωτοαντίγραφο τθσ απόφαςθσ ιςοτιμίασ του ΔΟΑΣΑΠ. 
4. Φωτοαντίγραφο τθσ απόφαςθσ άδειασ άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ. 
5. Φωτοαντίγραφο τθσ απόφαςθσ χοριγθςθσ τίτλου ειδικότθτασ. 
6. Βεβαίωςθ του οικείου Ιατρικοφ υλλόγου, ςτθν οποία να βεβαιϊνεται ο ςυνολικόσ χρόνοσ 
άςκθςθσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ, θ αςκοφμενθ ειδικότθτα και ο ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςισ τθσ. 
7. Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ ι φωτοαντίγραφο του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι 
φωτοαντίγραφο διαβατθρίου. Όταν πρόκειται για πολίτθ κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
απαιτείται και επίςθμθ μετάφραςθ των δικαιολογθτικϊν αυτϊν. 
8. Βεβαίωςθ εκπλιρωςθσ υπθρεςίασ υπαίκρου ι βεβαίωςθ νόμιμθσ απαλλαγισ, εκδοκείςα από το 
τθ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Νομικϊν Προςϊπων του Τπουργείου  Τγείασ.  
9. Τπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου για διοριςμό ιατροφ, ςτθν οποία να αναφζρονται τα εξισ: 
(α) ότι δεν ζχει αρνθκεί διοριςμό ςε κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε..Τ. ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ, ότι 
ζχουν ςυμπλθρωκεί πζντε (5) χρόνια από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ ανάλθψθσ υπθρεςίασ, 
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(β) ότι δεν ζχει παραιτθκεί από κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε..Τ. πριν από τθ ςυμπλιρωςθ δυο (2) 
χρόνων από το διοριςμό του/τθσ ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί πζντε (5) χρόνια 
από τθν θμερομθνία παραίτθςισ του/τθσ, 
(γ) ότι ζχει ςυμπλθρϊςει δυο (2) χρόνια ςυνεχοφσ υπθρεςίασ ςε ομοιόβακμθ με τθν κρινόμενθ κζςθ 
εάν είναι ιδθ ιατρόσ του Ε..Τ.,  
(δ) ότι δεν υπθρετεί ςτο Ε..Τ. ι ότι ζχει υποβάλλει παραίτθςθ από τθ κζςθ ιατροφ Ε..Τ. ςτθν οποία 
υπθρετεί.  
Θ παραίτθςθ κα πρζπει να ζχει υποβλθκεί ςτο φορζα που υπθρετεί ο υποψιφιοσ, μζχρι τθ λιξθ 
προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ προκιρυξθσ (αρ.35 παρ.4 Ν.4368/2016). 
10. Για τθν απόδειξθ των ουςιαςτικϊν προςόντων που αναφζρονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, 
απαιτείται θ υποβολι επίςθμων πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων. 
11. Οι επιςτθμονικζσ εργαςίεσ αναφζρονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα του υποψθφίου περιλθπτικά. 
Ανάτυπα δθμοςιευμζνων επιςτθμονικϊν εργαςιϊν και επιςτθμονικά περιοδικά ςτα οποία ζχουν 
δθμοςιευκεί τζτοιεσ εργαςίεσ, υποβάλλονται κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου. 
12. Οι πολίτεσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ πρζπει να υποβάλλουν πιςτοποιθτικό 
ελλθνομάκειασ επιπζδου Β2 από το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ 
και Θρθςκευμάτων, ι από το Διδαςκαλείο Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Αριςτοτελείου 
Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ. 
Δζκτεσ γίνονται επίςθσ βεβαιϊςεισ γνϊςεισ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί μετά 
από εξετάςεισ ενϊπιoν τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του Κεντρικοφ υμβουλίου Τγείασ (ΚΕ..Τ.) 
Για τουσ ιατροφσ που είναι απόφοιτοι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα ι απόφοιτοι 
Ελλθνικοφ Πανεπιςτθμίου, ι διακζτουν απόφαςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ του πτυχίου τουσ από 
τον ΔΟΑΣΑΠ (ΔΙΚΑΣΑ) μετά από εξετάςεισ, ι ζχουν αποκτιςει τίτλο ειδικότθτασ ςτθν Ελλάδα, δεν 
απαιτείται βεβαίωςθ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ.  
13. Ειδικζσ προχποκζςεισ ι κωλφματα που αναφζρονται ρθτά ςτθν προκιρυξθ αποδεικνφονται με 
τθν κατάκεςθ ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν, βεβαιϊςεων ι υπεφκυνων δθλϊςεων που κα 
περιγράφονται ςτθν ίδια τθν προκιρυξθ. 
 
Όλα τα ξενόγλωςςα πτυχία και πιςτοποιθτικά κα πρζπει απαραιτιτωσ να ζχουν μεταφραςτεί 
επίςθμα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα από τισ αρμόδιεσ προσ τοφτο αρχζσ τθσ θμεδαπισ. τα απλά 
φωτοαντίγραφα των ξενόγλωςςων πτυχίων και πιςτοποιθτικϊν κα πρζπει να φαίνεται και θ 
ςφραγίδα τθσ Χάγθσ (APOSTILLE) που ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο πτυχίο ι πιςτοποιθτικό. ε κάκε 
περίπτωςθ γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα ξενόγλωςςων πτυχίων και 
πιςτοποιθτικϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί πρωτίςτωσ από 
δικθγόρο. 
 
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ  
Θ Αίτθςθ – διλωςθ υποψθφιότθτασ υποβάλλεται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ esydoctors.moh.gov.gr 
με τθ χριςθ των κωδικϊν ειςαγωγισ ςτο TAXISNET, μζςα ςε προκεςμία που αρχίηει ςτισ 
03/09/2018 ώρα 12 μ.μ. και λιγει ςτισ 21/09/2018 ώρα 23.59. τθν ανωτζρω θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ οι ενδιαφερόμενοι κα μποροφν να αναηθτοφν οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ 
θλεκτρονικισ αίτθςθσ.  
Μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ, που ορίηεται 
ςτθν παροφςα απόφαςθ προκιρυξθ, ο υποψιφιοσ πρζπει να κατακζςει ςτθ Διεφκυνςθ 
Ανκρώπινου Δυναμικοφ τθσ 3θσ Δ.Τ.ΠΕ. Μακεδονίασ, Αριςτοτζλουσ 16, 54623 Θεςςαλονίκθ, 
αυτοπροςϊπωσ ι με εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν πρόςωπο ι να αποςτείλει ταχυδρομικά, είτε με 
ςυςτθμζνθ επιςτολι είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράσ, ςε ζντυπθ μορφι τα δικαιολογθτικά και 
εκτυπωμζνο και υπογεγραμμζνο αντίγραφο τθσ υποβλθκείςασ θλεκτρονικά αίτθςθσ ςε κλειςτό 
φάκελο ςτον οποίο κα αναγράφεται θ κζςθ για τθν οποία υποβάλλει υποψθφιότθτα. 
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Για τθν απόςυρςθ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ απαιτείται θ υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθ 
Διεφκυνςθ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ τθσ οικίασ Δ.Τ.ΠΕ. 
τθν περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ των εγγράφων, για το εμπρόκεςμο τθσ κατάκεςθσ 
λαμβάνεται υπόψθ θ θμερομθνία παράδοςισ τουσ για αποςτολι και όχι θ θμερομθνία παραλαβισ 
από τθν παραπάνω αρμόδια υπθρεςία.  
Θ απόφαςθ προκιρυξθσ αναρτάται ςτον ιςτότοπο https://diavgeia.gov.gr ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’), ςτθν ιςτοςελίδα του Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»  
http://www.papageorgiou-hospital.gr, αποςτζλλεται ςτο Τπουργείο Τγείασ και ςτθν 3θ Δ.Τ.ΠΕ 
Μακεδονίασ και κοινοποιείται ςτον Πανελλινιο Ιατρικό φλλογο και ςτουσ κατά τόπουσ Ιατρικοφσ 
υλλόγουσ.  
 
 

 
 
 
 
θ ςυντάξαςα: 
θ προϊςταμζνθ: 
θ Δ/κθ Διευκφντρια: 
θ Γεν/κθ Διευκφντρια:  

Θεςςαλονίκθ, 22.08.2018 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..  
 
 
 

 
ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑ 

 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.papageorgiou-hospital.gr/
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