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ΈΈχχοοννττααςς    υυππόόψψηη::  

  

11..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..11339977//8833    ««ΕΕθθννιικκόό  ΣΣύύσσττηημμαα  ΥΥγγεείίααςς»»  ((ΦΦΕΕΚΚ  

114433//ΑΑ '' //77..1100..11998833  

22..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  6655  κκααιι  8844  ττοουυ  ΝΝ..22007711//9922  ««ΕΕκκσσυυγγχχρροοννιισσμμόόςς  κκααιι  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  ττοουυ  ΣΣυυσσττήήμμααττοοςς  ΥΥγγεείίααςς»»  ((ΦΦΕΕΚΚ  112233//ΑΑ ''//1155..77..11999922))  

33..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ    άάρρθθρροουυ  3344  ττοουυ  ΝΝ..  22551199//9977  ««ΑΑννάάππττυυξξηη  κκααιι   
εεκκσσυυγγχχρροοννιισσμμόόςς  ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  ΣΣυυσσττήήμμααττοοςς  ΥΥγγεείίααςς ,,  οορργγάάννωωσσηη  ττωωνν  
υυγγεειιοοννοομμιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  ρρυυθθμμίίσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  φφάάρρμμαακκοο  κκααιι  άάλλλλεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς»»  

((ΦΦΕΕΚΚ  116655//ΑΑ//2211..88..11999977))..  

44..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ππααρρ..  22  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4433  ττοουυ    ΝΝ..11775599//8888  ((ΦΦΕΕΚΚ  

5500//ΑΑ//1188..33..11998888))  όόππωωςς  σσυυμμππλληηρρώώθθηηκκεε  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  3399  ττοουυ  ΝΝ..   22007722//11999922  

((ΦΦΕΕΚΚ  112255//ΑΑ ''//11999922))  ««ΡΡύύθθμμιισσηη  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  εειιδδιικκοούύ  ττεεχχννιικκοούύ  ππρροοσσθθεεττιικκώώνν  
κκααιι  ααρρθθρρωωττιικκώώνν  κκαατταασσκκεευυώώνν  κκααιι  λλοοιιππώώνν  εειιδδώώνν  ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς  κκααιι  άάλλλλεεςς  
δδιιααττάάξξεειιςς»»..  

55..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ    άάρρθθρροουυ  2211  ττοουυ  ΝΝ..22773377//9999  ««ΜΜεεττααμμοοσσχχεεύύσσεειιςς  ααννθθρρωωππίίννωωνν  
ιισσττώώνν  κκααιι  άάλλλλεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς»»  ((ΦΦΕΕΚΚ  117744//ΑΑ ''//2277..88..11999999))..   

66..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  1111  κκααιι  3399  ττοουυ  ΝΝ..22888899//0011  ««ΒΒεελλττίίωωσσηη  κκααιι  
εεκκσσυυγγχχρροοννιισσμμόόςς  ττοουυ    ΕΕθθννιικκοούύ  ΣΣυυσσττήήμμααττοοςς  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  άάλλλλεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς»»  

((ΦΦΕΕΚΚ  3377//ΑΑ ''//22..33..22000011))..   

77..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..22995555//0011  ««ΠΠρροομμήήθθεειιεεςς  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίωωνν  κκααιι  λλοοιιππώώνν  
μμοοννάάδδωωνν  υυγγεείίααςς  ττωωνν  ΠΠεε..ΣΣ..ΥΥ..  κκααιι    άάλλλλεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς»»  ((ΦΦΕΕΚΚ  225566//ΑΑ ''//22..1111..22000011))..   

88..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..33220044//0033  ««ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  κκααιι  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  
ννοομμοοθθεεσσίίααςς   γγιιαα  ττοο    ΕΕθθννιικκόό  ΣΣύύσσττηημμαα  ΥΥγγεείίααςς    κκααιι  ρρυυθθμμίίσσεειιςς   άάλλλλωωνν  θθεεμμάάττωωνν  
ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ΠΠρρόόννοοιιααςς»»  ((ΦΦΕΕΚΚ  

229966//ΑΑ '' //2233..1122..22000033))..  
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99..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..33220055//0033  ««ΜΜιισσθθοολλοογγιικκέέςς  ρρυυθθμμίίσσεειιςς  λλεειιττοουυρργγώώνν  κκααιι  
υυππααλλλλήήλλωωνν  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσίίοουυ......  κκααιι  ΛΛιιμμεεννιικκοούύ  ΣΣώώμμααττοοςς  κκααιι  άάλλλλεεςς  σσυυννααφφεείίςς  
δδιιααττάάξξεειιςς»»  ((ΦΦΕΕΚΚ  229977//ΑΑ ''//2233..1122..22000033))..  

1100..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..33332299//0055  ««ΕΕθθννιικκόό  ΣΣύύσσττηημμαα  ΥΥγγεείίααςς   κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  

ΑΑλλλλυυλλεεγγγγύύηηςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς»»  ((ΦΦΕΕΚΚ  8811//ΑΑ ''//44..44..22000055)),,  όόππωωςς  ααυυττέέςς  

ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκαανν,,  σσυυμμππλληηρρώώθθηηκκαανν  κκααιι  ιισσχχύύοουυνν  σσήήμμεερραα..  

1111..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..  33337700//0055  ««ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  

δδηημμόόσσιιααςς  υυγγεείίααςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς»»((ΦΦΕΕΚΚ  117766//ΑΑ ''//1111..77..22000055))..   

1122..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  κκεεφφ..  ΒΒ '' ,,  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  33,,  ππααρρ..  1100  ττοουυ    ΝΝ..33552277//0077  ««ΚΚύύρρωωσσηη  

σσυυμμββάάσσεεωωνν  υυππέέρρ  ννοομμιικκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν  εεπποοππττεευυοομμέέννωωνν  ααππόό  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  

ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς»»  ((ΦΦΕΕΚΚ  

2255//ΑΑ ''//99..22..22000077))..   

1133..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..33558800//0077  ««ΠΠρροομμήήθθεειιεεςς  φφοορρέέωωνν  εεπποοππττεευυοομμέέννωωνν  ααππόό  ττοο  

ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς»»  ((ΦΦΕΕΚΚ  

113344//ΑΑ '' //1188..66..22000077))..   

1144..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..  33773311//22000088  ««ΑΑννααδδιιοορργγάάννωωσσηη  ττηηςς  δδηημμοοττιικκήήςς  αασσττυυννοομμίίααςς  

κκααιι  ρρυυθθμμίίσσεειιςς  λλοοιιππώώνν  θθεεμμάάττωωνν  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν»»  

((ΦΦΕΕΚΚ  226633//ΑΑ ''//2233..1122..22000088))..   

1155..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  44  ττοουυ  ΝΝ..33775544//0099  ««ΡΡύύθθμμιισσηη  ωωρρώώνν  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  

ττωωνν  ννοοσσοοκκοομμεειιαακκώώνν  ιιααττρρώώνν  ΕΕΣΣΥΥ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ππ..δδ..  7766//22000055  κκααιι  άάλλλλεεςς  

δδιιααττάάξξεειιςς»»  ((ΦΦΕΕΚΚ  4433//ΑΑ ''//1111..33..22000099)),,  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκαανν  κκααιι  ιισσχχύύοουυνν  

σσήήμμεερραα..  

1166..   ΤΤηηνν  υυππ ''   ααρριιθθμμ..ππρρωωττ..  ΥΥ1100αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..5555117777//2277..44..22000099  εεγγκκύύκκλλιιοο  γγιιαα  ττηηνν  

ΕΕφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  ΝΝ..  33775544//22000099    ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  

ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς ..  

1177..   ΤΤηηνν  υυππ ''   ααρριιθθμμ..ππρρωωττ..  ΥΥ1100αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..8877116699//2299..66..22000099  εεγγκκύύκκλλιιοο  ττοουυ  

ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς ..  

1188..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..33886688//1100  ««ΑΑννααββάάθθμμιισσηη  ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  ΣΣυυσσττήήμμααττοοςς  ΥΥγγεείίααςς  

κκααιι  λλοοιιππέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  

ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς»»  ((ΦΦΕΕΚΚ  112299//ΑΑ ''//33..88..22001100))..   

1199..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..33998866//1111  ««ΕΕππεείίγγοονντταα  ΜΜέέττρραα  ΕΕφφααρρμμοογγήήςς  

ΜΜεεσσοοππρρόόθθεεσσμμοουυ  ΠΠλλααιισσίίοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοοννοομμιικκήήςς  ΣΣττρρααττηηγγιικκήήςς  22001122--22001155»»  ((ΦΦΕΕΚΚ  

115522//ΑΑ '' //11..77..22001111))..   

2200..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..44009933//1122  ««ΈΈγγκκρριισσηη  ΜΜεεσσοοππρρόόθθεεσσμμοουυ  ΠΠλλααιισσίίοουυ......  

ΣΣττρρααττηηγγιικκήήςς  22001133  ––  22001166»»  ((ΦΦΕΕΚΚ  222222//ΑΑ//1122..1111..22001122)),,  όόππωωςς  ααυυττέέςς  

ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκαανν  κκααιι  σσυυμμππλληηρρώώθθηηκκαανν  κκααιι  σσχχύύοουυνν  σσήήμμεερραα..  

2211..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..44331166//22001144    ««ΊΊδδρρυυσσηη  ππααρρααττηηρρηηττηηρρίίοουυ  άάννοοιιααςς  ......  

ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  άάλλλλεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς»»  ((ΦΦΕΕΚΚ  

227700//ΑΑ '' //2244..1122..22001144))..  

2222..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4433  ττοουυ  ΝΝ..  11775599//11998888  ((ΑΑ ''5500))  ,,  όόππωωςς  

ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2299  ττοουυ  ΝΝ..  44446611//22001177  ((ΑΑ ''   3388))..   

2233..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  77  κκααιι  88    ττοουυ  ΝΝ..  44449988//22001177  ««ΕΕννααρρμμόόννηησσηη  ττοουυ  

ΕΕλλλληηννιικκοούύ  δδιικκααίίοουυ......  κκααιι  άάλλλλεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς»»  ((ΦΦΕΕΚΚ  117722//ΑΑ ''//1166..77..22001177)),,  όόππωωςς  

ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  99  ττοουυ  ΝΝ..  44551177//22001188  ((ΦΦΕΕΚΚ  

2222//ΑΑ ''//88..22..22001188))..   

2244..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ππααρρ..  44  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4499  ττοουυ  ΝΝ..  44550088//22001177  ((ΦΦΕΕΚΚ  ΑΑ΄́220000))..   

2255..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  110077,,  ττοουυ  ΝΝ..  44558833//22001188  ((ΦΦΕΕΚΚ  ΑΑ ''   22001122))..  

2266..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..  44662222//22001199  ((ΦΦΕΕΚΚ  113333//ΑΑ '' //77..88..22001199))  ««ΕΕππιιττεελλιικκόό  ΚΚρράάττοοςς::  
ΟΟρργγάάννωωσσηη,,  λλεειιττοουυρργγεείίαα  κκααιι  δδιιααφφάάννεειιαα  ττηηςς  ΚΚυυββέέρρννββηησσηηςς  ττωωνν  κκυυββεερρννηηττιικκώώνν  
ΟΟρργγάάννωωνν  κκααιι  ττηηςς  κκεεννττρριικκήήςς  δδηημμόόσσιιααςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς»»..  

2277..   ΤΤηηνν  μμεε  ααρριιθθμμ..  ΥΥ1100αα//οοιικκ..1122338877//3311--1122--22001122  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΑΑννααππλληηρρωωττήή  

ΥΥπποουυρργγοούύ  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν,,  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγοούύ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκήήςς  ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσηηςς  κκααιι  

ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήήςς  ΔΔιιαακκυυββέέρρννηησσηηςς  κκααιι  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγοούύ  ΥΥγγεείίααςς ,,  ππεερρίί  εεννοοπποοιιηημμέέννοουυ  

ΟΟρργγααννιισσμμοούύ  ττοουυ  ΓΓ..ΝΝ..ΘΘ..  ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»»  κκααιι  ττοουυ  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ΑΑφφρροοδδιισσίίωωνν  

κκααιι  ΔΔεερρμμααττιικκώώνν  ΝΝόόσσωωνν  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  ((ΦΦΕΕΚΚ  33551155//3311--1122--22001122))..    
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2288..   ΤΤηηνν  υυππ ''   ααρριιθθμμ..  ΓΓ44ββ//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..22776644//1166--0011--22002200  ΑΑππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγοούύ  

ΥΥγγεείίααςς  ππεερρίί  δδιιοορριισσμμοούύ  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττήή  σσττοο  ΓΓεεννιικκόό  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  

““ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ””,,  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  44ηηςς  ΥΥ..ΠΠΕΕ  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  κκααιι  ΘΘρράάκκηηςς  ((ΦΦΕΕΚΚ  

6655//ττ..ΥΥΟΟΔΔΔΔ//3311--0011--22002200)),,  όόππωωςς  δδιιοορρθθώώθθηηκκεε  μμεε  ττοο  ΦΦΕΕΚΚ  110088//ττ..ΥΥΟΟΔΔΔΔ//1144--0022--

22002200))..   

2299..   ΤΤηηνν  υυππ΄́ααρριιθθμμ..  ΓΓ44αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..77332288//55..22..22002200  ΑΑππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΥΥφφυυπποουυρργγοούύ  

ΥΥγγεείίααςς  μμεε  ττίίττλλοο  ««ΔΔιιααδδιικκαασσίίαα  ππρροοκκήήρρυυξξηηςς  θθέέσσεεωωνν  ιιααττρρώώνν  κκααιι  οοδδοοννττιιάάττρρωωνν    
ΕΕ ..ΣΣ..ΥΥ..»»  ((ΑΑΔΔΑΑ::  66ΑΑ11ΥΥ446655ΦΦΥΥΟΟ--ΥΥΓΓΞΞ))..  

3300..   ΤΤηηνν  υυππ΄́ααρριιθθμμ..  ΓΓ44αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..77333300//55..22..22002200  ΑΑππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΥΥφφυυπποουυρργγοούύ  

ΥΥγγεείίααςς  μμεε  ττίίττλλοο  ««ΚΚααθθοορριισσμμόόςς  κκρριιττηηρρίίωωνν  εεππιιλλοογγήήςς  κκααιι  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  υυπποοββοολλήήςς  
υυπποοψψηηφφιιοοττήήττωωνν,,  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  κκααιι  εεππιιλλοογγήήςς    γγιιαα  θθέέσσεειιςς  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  κκααιι  
οοδδοοννττιιάάττρρωωνν  ΕΕ ..ΣΣ..ΥΥ..»»  ((ΑΑΔΔΑΑ::  ΩΩΙΙΖΖΦΦ446655ΦΦΥΥΟΟ--ΥΥ2255))..  

3311..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  5544  κκααιι  6600  ττοουυ  ΝΝ..  44669900//3300..55..22002200  ((ΦΦΕΕΚΚ  

1144//ΑΑ//3300..55..22002200))  ««ΚΚύύρρωωσσηη::  αα))  ττηηςς  ααππόό  1133..44..22002200  ΠΠ..ΝΝ..ΠΠ..  ««ΜΜέέττρραα  γγιιαα  ττηηνν  
ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττωωνν  σσυυννεεχχιιζζόόμμεεννωωνν  σσυυννεεππεειιώώνν  ττηηςς  ππααννδδηημμίίααςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  
CCOOVVIIDD--1199  κκααιι  άάλλλλεεςς  κκααττεεππεείίγγοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ((ΦΦΕΕΚΚ  8844//ττ..ΑΑ ''))  κκααιι  ττηηςς  ββ))  ττηηςς  

ααππόό  11..55..22002200  ΠΠΝΝΠΠ   ««ππεερρααιιττέέρρωω  μμέέττρραα  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττωωνν  
σσυυννεεχχιιζζόόμμεεννωωνν  σσυυννεεππεειιώώνν  ττηηςς  ππααννδδηημμίίααςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD--1199  κκααιι  ττηηνν  
εεππάάννοοδδοο  σσττηηνν  κκοοιιννωωννιικκήή  κκααιι  οοιικκοοννοομμιικκήή  κκααννοοννιικκόόττηητταα””ΦΦΕΕΚΚ  9900//ττ..ΑΑ ''))  κκααιι  
άάλλλλεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς»»..  

3322..   ΤΤαα  ααιιττήήμμαατταα  ττωωνν  ΔΔιιοοιικκήήσσεεωωνν  ττωωνν  ΥΥ..ΠΠΕΕ ..  γγιιαα  ππρροοκκήήρρυυξξηη  κκεεννώώνν  θθέέσσεεωωνν  

εειιδδιικκεευυμμέέννωωνν  ιιααττρρώώνν  κκλλάάδδοουυ  ΕΕ ..ΣΣ..ΥΥ..  
33. ΤΤηηνν  υυππ ''   ααρριιθθμμ..  ΓΓ44αα//ΓΓ..ΠΠ..5544884499//2211..99..22002200  έέγγκκρριισσηη  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς  

γγιιαα  ππρροοκκήήρρυυξξηη  θθέέσσεεωωνν  εειιδδιικκεευυμμέέννωωνν  ιιααττρρώώνν  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ΕΕ ..ΣΣ..ΥΥ..  ((ΑΑΔΔΑΑ::  

66ΩΩΕΕ00446655ΦΦΥΥΟΟ--ΣΣ66ΛΛ)).. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

ΑΑ..  ΤΤηηνν  ππρροοκκήήρρυυξξηη   γγιιαα   ττηηνν  ππλλήήρρωωσσηη   ττωωνν  ππααρραακκάάττωω   θθέέσσεεωωνν  

εειιδδιικκεευυμμέέννωωνν  ιιααττρρώώνν,,  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..  εεππίί   θθηηττεείίαα,,  γγιιαα   ττοο    

ΓΓεεννιικκόό   ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο   ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»»::  

  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕΘ) 

 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 

20 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 3 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1  

  

  
 
Β. Για τις  παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν: 
1. Ελληνική ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε. 
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 
3.Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας. 
4. Για το βαθμό του Επιμελητή Β΄, απαιτείται η κατοχή του τίτλου ειδικότητας, β) για το 
βαθμό του Επιμελητή Α', η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και γ) για 
το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια. 
5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 4655/2020 (ΦΕΚ 16/Α'/31.1.2020), 
που αντικατέστησε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 4368/2016 σε θέσεις 
ειδικευμένων ιατρών  Ε.Σ.Υ. που προκηρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, δεν 
μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου 
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ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη 
προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Η παραίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στον 
φορέα που υπηρετεί ο υποψήφιος μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών 
της Προκήρυξης.  
Απο την ανωτέρω διάταξη εξαιρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 
4486/2017, οι ιατροί που θα διεκδικήσουν θέση σε βαθμό Διευθυντή. Επισημαίνεται ότι, οι 
ιατροί με βαθμό Διευθυντή, δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση Διευθυντή, αν δεν 
έχει παρέλθει εξαετία απο τη λήψη του βαθμού. 
 

Γ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση 
θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. είναι τα εξής: 

 
1.Αίτηση-δήλωση η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
esydoctors.moh.gov.gr. 
 
2.Αρχείο pdf ή jpg του πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου της αλλοδαπής 
απαιτείται το πτυχίο με τη σφραγίδα τυς Χάγης, η επίσημη μετάφρασή του και η απόφαση 
ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.΄Ολα τα προαναφερόμενα θα πρέπει να 
υποβληθούν σε μορφή αρχείου/ων pdf ή jpg.  
 

3. Αρχείο pdf ή jpg με την απόφαση άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού 
επαγγέλματος. 
4. Αρχείο pdf ή jpg της απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας. Για την κατάληψη θέσης 
ιατρού ΕΣΥ απαιτείται: α) για το βαθμό Επιμελητή Β.' η κατοχή του τίτλου ειδικότητας, β) 
για το βαθμό Επιμελητή Α.' η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και γ) 
για το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια. 
 

5.Αρχείο pdf ή jpg με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να 
βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη 
ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της και για τους οδοντιάτρους αντίστοιχη 
βεβαίωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου. 
 
6. Αρχείο pdf ή jpg του Πιστοποιητικού γέννησης ή του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
ή Διαβατηρίου. Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών. 
 

7.Αρχείο pdf ή jpg της βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης 
απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητες και έχει εκδοθεί από το τμήμα ιατρών υπηρεσίας 
υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου 
Υγείας. 
Επισημαίνουμε ότι οι θέσεις που προκηρύσσονται σε Γενικά Νοσοκομεία-Κέντρα Υγείας, σε 
Κέντρα Υγείας και σε Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία εξαιρούνται από την υποχρέώση 
εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου. 
 
8.Είναι υποχρεωτική η υποβολή αρχείου  pdf ή jpg με υπογεγραμμένη 
Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου για διορισμό ιατρού, στην οποία να 
αναφέρονται τα εξής: 
 
 
Για θέσεις Επιμελητών Α΄και Β΄: 
 
(α) δεν υπηρετώ σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή έχω υποβάλλει παραίτηση από τη 
θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.,  μέχρι τη λήξη προθεσμίας  προκήρυξης. 
 

ΑΔΑ: 6ΟΓΙ469067-ΣΗΞ



5 

 

(β) δεν έχει παραιτηθεί από θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη συμπλήρωση δύο 
(2) χρόνων από τον διορισμό μου ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε 
(5) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής μου. 
 
(γ) δεν έχω αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη 
περίπτωση, ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας 
ανάληψης υπηρεσίας, 
 
Για θέσεις Επιμελητών Α΄και Β΄για τις οποίες απαιτείται τίτλος εξειδίκευσης. 
 
(α) δεν υπηρετώ στο ΕΣΥ ή υπηρετώ σε θέση του κλάδου ιατρών-οδοντιάτρων  Ε.Σ.Υ. 
Επιμελητών Α΄και Β΄και έχω αποκτήσει τον τίτλο εξειδίκευσης, που απαιτείται για την 
θέση μετά την ένταξή μου στο ΕΣΥ. 
(β) δεν έχω παραιτηθεί από θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη συμπλήρωση δύο 
(2) χρόνων από το διορισμό μου ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε 
(5) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής μου. 
(γ) δεν έχω αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη 
περίπτωση, ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε (5) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας 
ανάληψης υπηρεσίας. 
 
 
9. Αρχείο pdf ή jpg βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου για διορισμού ιατρού. 
Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό, αλλά υποβάλλεται για 
διευκόλυνση του συμβουλίου. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που 
αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, απαιτείται η υποβολή αρχείων των επίσημων 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων στα αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής, όπως καθορίζονται 
στη σχετική αποφαση του καθορισμού των κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής 
υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων 
ΕΣΥ. 
10.Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου 
περιληπτικά. Αρχεία pdf ή jpg με το Εξώφυλλο και σελίδα βιβλίου περιλήψεων ή  
δημοσιευμένων άρθρων θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με το πλήθος που θα 
δηλωθούν, όπως ορίζονται στη σχετική απόφαση των κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας 
υποβολής υποψηφιοτήτων, ώστε να λάβει ο υποψήφιος για διορισμό ιατρός τα αντίστοιχα 
μόρια.  
11.Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν Αρχείο pdf ή 
jpg με πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το σχολείο Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εναλλακτικά  αρχείο 
pdf ή jpg με βεβαίωση γνώσης της ελληνικής που έχει χορηγηθεί μετά από εξετάσεις 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) ή τίτλος 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή τίτλος Ελληνικού Πανεπιστημίου ή  ισοτιμία  
και αντιστοιχία πτυχίου ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις, ή τίτλος ιατρικής 
ειδικότητας στην Ελλάδα. 
12.Για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται με ειδική εμπειρία, για να λάβει ο υποψήφιος 
για διορισμό ιατρός την ανάλογη μοριοδότηση θα πρέπει να υποβάλλει αρχεία pdf ή jpg  
με τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις, τα οποία θα την αποδεικνύουν. Εάν δεν διαθέτει τη 
ζητούμενη ειδική εμπειρία, μπορεί να δηλώσει και να λάβει τα μόρια που αντιστοιχούν 
στην προϋπηρεσία που διαθέτει μετά τη λήψη της ειδικότητας του.  
 
 
Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν 
μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της 
ημεδαπής. Στα αρχεία pdf ή jpg  των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει 
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να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE), που έχει τεθεί στο πρωτότυπο 
πτυχίο ή πιστοποιητικό.  
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ: 
ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) και ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ: ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9) εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά ευκρινή αντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
 
Στην απόφαση προκήρυξης οι ειδικότητες θα πρέπει να αναφέρονται σύμφωνα με την 
Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843/20.9.2018 (Β'4138) Υ.Α. Οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με 
το Π.Δ. 415/1994 (Α'236), είναι ισότιμοι και ισοδύναμοι σύμφωνα με το παράρτημα 
ΠΙΝΑΚΑ Α'.  
Επίσης, στην απόφαση προκήρυξης πρέπει να αναφέρονται όλα τα δικαιολογητικά που 
υποχρεούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι για κάθε θέση αποκλειστικά σε ηλεκτρονική 
πλατφόρμα  esydoctors.moh.gov.gr. 
Το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους 
ιατρούς οποιαδήποτε δικαιολογητικά ή έγγραφα, είτε γιατί κρίνει ότι είναι απαραίτητα για 
τη διαδικασία (Δικαιολογητικά τύπου Β') είτε λόγω ενδεχόμενου τεχνικού προβλήματος σε 
κάποιο από τα υποβληθέντα αρχεία. 
 
                         

Δ. Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, υποβάλλεται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο 
TAXISNET. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 
αναζητήσουν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτηαης.  
 
Ε. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
esydoctors.moh.gov.gr  άρχίζει στις 23.9.2020 ώρα 12:00 και λήγει στις 
7.10.2020 ώρα 12:00. 
 
Τα απαραίτητα κατά  περίπτωση δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύνται τα 
απαιτούμενα τυπικά και μοριοδοτούμενα προσόντα, τα κριτήρια ή ιδιότητες που 
επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση εγγραφής τους, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά 
στην αίτησή τους σε αρχεία μορφής Pdf ή JPEG (φωτογραφία) χωρητικότητας μέχρι 2 
ΜΒ. Το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους 
ιατρούς οποιαδήποτε δικαιολογητικό ή έγγραφο (Τύπου Β'), είτε για να κρίνει ότι είναι 
απαραίτητο για τη διαδικασία είτε λόγω ενδεχόμενου τεχνικού προβλήματος σε κάποιο 
από τα υποβληθέντα αρχεία (Τύπου Α΄κ.Β'). 
Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν 
οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. 
 

 

 
ΣΤ. Η απόφαση προκήρυξης αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3861/2010 (Α 1́12), στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (www.ippokratio.gr), κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, 

και στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους, ενώ αποστέλλεται στο Υπουργείο Υγείας και 
στην 4η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου με ευθύνη της να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της. 
 

                                             Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
                                                                             
                                               

                                     ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

http://www.ippokratio.gr/
ΑΔΑ: 6ΟΓΙ469067-ΣΗΞ
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Κοινοποίηση: 
• Υπουργείο Υγείας 
• 4η Δ.Υ.ΠΕ. 
• Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
• Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας 

 
Εσωτερική διανομή 

• Γραφείο Διοικητή 
• Γραφείο Σναπληρωτή Διοικητή 

• Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας 
• Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

 
 

 

 

ΑΔΑ: 6ΟΓΙ469067-ΣΗΞ
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