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           ΞΠΗΖ ΔΟΑΜΑΚΖΨΖ (16-03-2023) 

      

Κιβαδειά  13-03-2023 
      

 Αοιθμ. Οοχς.  Γ.Ο. 2661 

                                  

  

    Ταχ. Δ/νςη: 
 

Τζρμα Αγίου Βλαςίου 
Τ.Κ. 32100 Λιβαδειά 

Διεφθυνςη: Ανθρώπινου Δυναμικοφ 
Υπεφθυνοσ: Καλαμπαλίκη Ελζνη 
Τηλζφωνο : 22610 28843 – 22610 84265 

         E-mail:   ele_kal@levadiahospital.gr 
 

    Ο Π Ξ Ι Ζ Π Σ Ν Ζ  Η Δ Ρ Δ Ω Μ  Δ Θ Δ Θ Ι Δ Σ Λ Δ Μ Ω Μ  Θ Α  Π Ω Μ  Ι Κ Α Δ Ξ Σ  Δ . Ρ . Σ . ,  

T O Y  Γ Δ Μ Θ Ι Ξ Σ  Μ Ξ Ρ Ξ Ι Ξ Λ Δ Θ Ξ Σ  Κ Θ Β Α Δ Δ Θ Α Ρ  -  Γ Δ Μ Θ Ι Ξ Σ  Μ Ξ Ρ Ξ Ι Ξ Λ Δ Θ Ξ Σ  

Η Ζ Β Α Ρ  ( Ξ Π Γ Α Μ Θ Ι Ζ  Λ Ξ Μ Α Δ Α   Ζ Ρ  Δ Δ Π Α Ρ  Κ Θ Β Α Δ Δ Θ Α ) -  

Γ Δ Μ Θ Ι Ξ  Μ Ξ Ρ Ξ Ι Ξ Λ Δ Θ Ξ  Κ Θ Β Α Δ Δ Θ Α Ρ  

  
Ξ Διξικηςήπ  ςξσ Γεμικξύ Μξρξκξμείξσ Κιβαδειάπ – Γεμικξύ Μξρξκξμείξσ Ηηβώμ, 

λαμβάμξμςαπ σπόφη: 

1. Σιπ διαςάνειπ: 

α) ςξσ μ.1397/1983 (ΥΔΙ 143 A’) 

β) ςξσ άοθοξσ 69 παο. 1 ςξσ μ.2071/1992 ( ΥΔΙ 123 Α’), ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε με ςξ  

    άοθοξ 35 παο. 1 ςξσ μ.4368/2016 (ΥΔΙ 21 Α’) 

γ) ςχμ παο. 6 και 8 ςξσ άοθοξσ 23 ςξσ μ.2519/21.08.1997 (ΥΔΙ 165 Α’) 

δ) ςηπ παο. 11 ςξσ άοθοξσ 21 ςξσ μ.2737/1999 (ΥΔΙ 174 Α’) 

ε) ςξσ άοθοξσ 19 παο. 1 ςξσ μ.3730/2008 (ΥΔΙ 262 Α’), ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε με ςξ  

    άοθοξ 3 παο. 2 ςξσ μ.3868/2010 (ΥΔΙ 129 Α’) και ςξ άοθοξ 66 παο. 32 εδατ. β΄ ςξσ  

    μ.3984/2011 (ΥΔΙ 150 Α’) και ρσμπληοόθηκε με ςξ άοθοξ 29 παο. 3 ςξσ μ.    

    4025/2011 (ΥΔΙ 228 Α’) 

 ρς) ςξσ άοθοξσ 2 παο. 2 ςξσ μ.3868/2010 (ΥΔΙ 129 Α’), ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε με ςξ  

      άοθοξ 34 ςξσ μ.4325/2015 (ΥΔΙ 47 Α’) 

ζ) ςξσ άοθοξσ 25 παο. 5 ςξσ μ.3868/2010 (ΥΔΙ 129 Α’), ϊπχπ ρσμπληοόθηκε με ςξ  

    άοθοξ 27 παο. 3 ςξσ μ.4461/2017 (ΥΔΙ 38 Α’) και ςξ άοθοξ 41 ςξσ μ.4368/2016  

    (ΥΔΙ 21 Α’) 
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η) ςξσ άοθοξσ 22 παο. 1 ςξσ μ.4208/2013 (ΥΔΙ 252 Α’), ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε με ςξ  

    άοθοξ 44 παο. 4 ςξσ μ.4368/2016 (ΥΔΙ 21 Α’) και ςξ άοθοξ 22 παο. 4  

    ςξσ ιδίξσ μϊμξσ ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξ άοθοξ 43 παο. 1 ςξσ μ.4368/2016 (ΥΔΙ  

    21 Α’) 

 θ) ςχμ άοθοχμ 7 και 8 ςξσ μ.4498/2017 (ΥΔΙ 172 Α’), ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκαμ και  

     ιρυϋξσμ με ςα άοθοα 4 και 5 ςξσ μ.4999/2022 (ΥΔΙ 225 Α’)  

ι) ςξσ μ.4622/2019 (ΥΔΙ 133 Α’) «Δπιςελικϊ Ιοάςξπ: ξογάμχρη, λειςξσογία και  

    διατάμεια ςηπ Ισβέομηρηπ, ςχμ κσβεομηςικόμ ξογάμχμ και ςηπ κεμςοικήπ δημϊριαπ  

    διξίκηρηπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

2. Σημ σπ’ αοιθμ. Γ4α/Γ.Π.ξικ.4493/16-01-2023 (ΥΔΙ/Β/341) σπξσογική απϊταρη με 

θέμα «Οοιρμϊπ ιαςοικόμ ειδικξςήςχμ για ςη σγκοϊςηρη σμβξσλίχμ για θέρειπ 

ειδικεσμέμχμ ιαςοόμ και ξδξμςιάςοχμ κλάδξσ Δ..Τ. μξρξκξμείχμ και γεμικόμ 

μξρξκξμείχμ- κέμςοχμ σγείαπ». 

3. Σξ Π.Δ. 131/1987 (ΥΔΙ 73/Α΄/1987) «Φαοακςηοιρμϊπ χπ ποξβλημαςικόμ και άγξμχμ    

πϊλεχμ ή κχμξπϊλεχμ και ιαςοικόμ ειδικξςήςχμ, διάκοιρή ςξσπ ρε καςηγξοίεπ και 

θέρπιρη κιμήςοχμ ιαςοόμ». 

4. Σιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.4999/07-12-2022 «Δεσςεοξβάθμια πεοίθαλφη, ιαςοική, εκπαίδεσρη, 

μιρθξλξγικέπ οσθμίρειπ για ςξσπ ιαςοξϋπ και ξδξμςιάςοξσπ ςξσ Δθμικξϋ σρςήμαςξπ 

Τγείαπ και λξιπέπ διαςάνειπ αομξδιϊςηςαπ ςξσ Τπξσογείξσ Τγείαπ» (ΥΔΙ 225/Α ́/2022). 

5. Σημ σπ’ αοιθμ. 50/04-11-2021 Π.Τ.. με θέμα: α) Έγκοιρη ποξγοαμμαςιρμξϋ 

ποξρλήφεχμ έςξσπ 2022, β)Σοξπξπξίηρη ςηπ σπ’ αοιθμ. 42/30-09-2020 Ποάνηπ ςξσ 

Τπξσογικξϋ σμβξσλίξσ «Έγκοιρη ποξγοαμμαςιρμξϋ ποξρλήφεχμ έςξσπ 2021». 

6. Σξ σπ’ αοιθμ. 06/16-02-2023 (ΑΔΑ: ΧΖΙΔ4690ΒΜ-7Τ4) Απϊρπαρμα Ποακςικξϋ 

σμεδοίαρηπ ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ςξσ Γ.Μ.Κιβαδειάπ- Γ.Μ.Ηηβόμ. 

7. Σημ σπ’ αοιθμ. ποχς. 1750/16-02-2023 βεβαίχρη ςξσ Διξικηςή ςξσ Γ.Μ.Κιβαδειάπ- 

Γ.Μ.Ηηβόμ. 

8. Σημ σπ’ αοιθμ. 31/27-09-2022 Π.Τ.. με θέμα: «Έγκοιρη ποξγοαμμαςιρμξϋ 

ποξρλήφεχμ έςξσπ 2023». 

9. Σημ σπ αοιθμ. Γ4α/Γ.Ο.ξικ.11510/20-02-2023 (ΥΔΙ 1021/Β΄/2023) σπξσογική 

απϊταρη με θέμα «Ιαθξοιρμϊπ διαδικαρίαπ σπξβξλήπ σπξφητιξςήςχμ και κοιςηοίχμ 

μξοιξδϊςηρηπ, ανιξλϊγηρηπ και επιλξγήπ για θέρειπ Διεσθσμςή, Δπιμεληςή Α΄ και 

Δπιμεληςή Β΄ κλάδξσ ιαςοόμ και ξδξμςιάςοχμ Δ..Τ.» (ΑΔΑ: 6ΚΠΛ465ΥΤΟ-ΔΤΔ). 

10. Σημ σπ’ αοιθμ. Γ4α/Γ.Ο.ξικ14830/08-03-2023 ΣΡΘΣΖ ΟΡΗΖ ΔΠΑΜΑΚΖΧΖ Απϊταρη 

ςξσ Τπξσογείξσ Τγείαπ με θέμα: «Έγκοιρη για ποξκήοσνη θέρεχμ ειδικεσμέμχμ ιαςοόμ 

και ξδξμςιάςοχμ ςξσ κλάδξσ Δ..Τ. (ΑΔΑ:ΡΚΑΜ465ΥΤΟ-ΑΠ). 
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11. Σημ αοιθμ. Τ4α/39192/11-04-2012 Ιξιμή Απϊταρη ςχμ Τπξσογόμ Διξικηςικήπ 

Λεςαοοϋθμιρηπ και Ζλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ – Οικξμξμικόμ – Τγείαπ και Ιξιμχμικήπ 

Αλληλεγγϋηπ: «Οογαμιρμϊπ ςξσ Γεμικξϋ  Μξρξκξμείξσ Κιβαδειάπ» (ΥΔΙ 1246/11-04-

2012,ς. Β΄). 

12. Σημ σπ’ αοιθμ. Τ4α/ξικ. 123911/31-12-2012 Ιξιμή Απϊταρη ςχμ Τπξσογόμ 

Διξικηςικήπ Λεςαοοϋθμιρηπ και Ζλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ – Οικξμξμικόμ – Τγείαπ 

και Ιξιμχμικήπ Αλληλεγγϋηπ: «Δμξπξιημέμξπ Οογαμιρμϊπ ςξσ Γεμικξϋ  Μξρξκξμείξσ 

Κιβαδειάπ και ςξσ Γεμικξϋ Μξρξκξμείξσ Ηήβαπ» (ΥΔΙ 3510/31-12-2012,ς. Β΄). 

13. Σημ σπ’ αοιθμ. Γ4β/Γ.Π.ξικ.1112/09-01-2020 (ΥΔΙ 11/13-01-2020,ς.Τ.Ο.Δ.Δ.) 

Τπξσογική Απϊταρη διξοιρμξϋ ςξσ κ. Σραμςήλα Αθαμάριξσ ςξσ Γεχογίξσ Διξικηςή ρςξ 

Γεμικϊ Μξρξκξμείξ Κιβαδειάπ– Γεμικϊ Μξρξκξμείξ Ηηβόμ. 

14. Σημ σπ’ αοιθμ. Γ4β/Γ.Π.ξικ.4332/23-01-2023 (ΥΔΙ 51/25-01-2023,ς.Τ.Ο.Δ.Δ.) 

Τπξσογική Απϊταρη παοάςαρηπ θηςείαπ κ. Σραμςήλα Αθαμάριξσ ςξσ Γεχογίξσ Διξικηςή 

ρςξ Γεμικϊ Μξρξκξμείξ Κιβαδειάπ– Γεμικϊ Μξρξκξμείξ Ηηβόμ. 

 

 

ΑΟΞΤΑΡΘΕΔΘ - ΟΠΞΙΖΠΣΡΡΔΘ 

Σημ πλήοχρη μίαπ (1) θέρηπ επί θηςεία, ειδικεσμέμξσ ιαςοξϋ ςξσ κλάδξσ Δ..Τ. ςξσ Γεμικξϋ 

Μξρξκξμείξσ Κιβαδειάπ, ςηπ 5ηπ Τ.ΠΔ.,  καςά ειδικϊςηςα και βαθμϊ ϊπχπ παοακάςχ: 

 
5η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 
ΦΟΡΕΑ 

 

 
ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

 
ΒΑΘΜΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ 

 

Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ –         
Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ 
ΛΙΒΑΔΕΙΑ) –                     

Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑ 
 

 
 

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ 

 
 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 
 

1 
 

 
 

ΔΘΙΑΘΩΛΑ ΣΟΞΨΖΤΘΞΖΑΡ 
 

Για ςιπ παοαπάμχ θέρειπ γίμξμςαι δεκςξί χπ σπξφήτιξι ϊρξι έυξσμ: 

1. Δλλημική ιθαγέμεια (πλημ ϊρχμ ποξέουξμςαι απϊ κοάςη μέλη ςηπ Δ.Δ.). 

2.  Άδεια άρκηρηπ Θαςοικξϋ Δπαγγέλμαςξπ. 

3. Σίςλξ αμςίρςξιυηπ με ςη θέρη Θαςοικήπ Διδικϊςηςαπ. 
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ΔΟΘΡΖΛΑΜΡΖ 

«Απϊ 01/01/2022 δεμ ιρυύξσμ ξι πεοιξοιρμξί ρςημ σπξβξλή σπξφητιόςηςαπ για ςημ 

κάλσφη θέρεχμ ιαςοώμ Δ.Ρ.Σ., ϊπχπ ξοίζξμςαμ ρςιπ διαςάνειπ ςξσ ςοίςξσ άοθοξσ ςξσ 

μ.4655/2020 και ρσγκεκοιμέμα ξι ειδικεσμέμξι ιαςοξί κλάδξσ Δ..Τ. δεμ ξτείλξσμ μα 

παοαιςηθξϋμ απϊ ςη θέρη ςξσπ ποξκειμέμξσ μα θέρξσμ σπξφητιϊςηςα ρε άλλη θέρη 

ειδικεσμέμξσ ιαςοξϋ κλάδξσ Δ..Τ.. σμεπόπ ξι ιαςοξί κλάδξσ Δ.Ρ.Σ. μπξοξύμ μα 

διεκδικήρξσμ άλλη θέρη ίδιξσ ή αμώςεοξσ βαθμξύ από ασςόμ πξσ καςέυξσμ ετόρξμ 

πληοξύμ ςιπ ποξϋπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ μ.4999/2022». 

 

ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΑ ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ 

 Σα απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά για ςημ σπξβξλή σπξφητιϊςηςαπ για ςημ πλήοχρη 

θέρεχμ ιαςοόμ ςξσ κλάδξσ Δ..Τ. πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ρςημ σπ’ αοιθμ. 

Γ4α/Γ.Ο.ξικ.11510/20-02-2023 (ΥΔΙ 1021/Β΄/2023) σπξσογική απϊταρη με θέμα 

«Ιαθξοιρμϊπ διαδικαρίαπ σπξβξλήπ σπξφητιξςήςχμ και κοιςηοίχμ μξοιξδϊςηρηπ, 

ανιξλϊγηρηπ και επιλξγήπ για θέρειπ Διεσθσμςή, Δπιμεληςή Α΄ και Δπιμεληςή Β΄ κλάδξσ 

ιαςοόμ και ξδξμςιάςοχμ Δ..Τ.» (ΑΔΑ: 6ΚΠΛ465ΥΤΟ-ΔΤΔ), ϊπχπ ιρυϋει 

 Σα απαοαίςηςα καςά πεοίπςχρη δικαιξλξγηςικά, με ςα ξπξία απξδεικμϋξμςαι ςα 

απαιςξϋμεμα ςσπικά και μξοιξδξςξϋμεμα ποξρϊμςα, ςα κοιςήοια ή ιδιϊςηςεπ πξσ 

επικαλξϋμςαι ξι σπξφήτιξι με ςημ αίςηρη εγγοατήπ ςξσπ, επιρσμάπςξμςαι ηλεκςοξμικά 

ρςημ αίςηρή ςξσπ ρε αουεία μξοτήπ Pdf ή JPEG (τχςξγοατία) ή jpg ή x-png ή png 

υχοηςικϊςηςαπ μέυοι 2 MB. 

 

Ξι εμδιατεοόμεμξι ποέπει μα σπξβάλλξσμ, ςα ενήπ δικαιξλξγηςικά: 

1. Αίςηρη - δήλχρη σπξφητιόςηςαπ η ξπξία σπξβάλλεςαι ηλεκςοξμικά, μέρχ ςηπ 

ηλεκςοξμικήπ εταομξγήπ ςξσ Σπξσογείξσ Σγείαπ esydoctors.moh.gov.gr με ςη 

υοήρη κχδικόμ TAXISNET, ρσμξδεσϊμεμη με ςα απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά. 

2. Οιρςξπξιηςικό γέμμηρηπ ή ςξ δελςίξ αρςσμξμικήπ ςασςόςηςαπ ή τχςξαμςίγοατξ 

διαβαςηοίξσ. Όςαμ ποϊκειςαι για πξλίςη κοάςξσπ μέλξσπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ 

απαιςείςαι και επίρημη μεςάτοαρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ασςόμ και ςίςλξπ 

ελλημξμάθειαπ ςϋπξσ Β2 ή βεβαίχρη γμόρηπ ςηπ ελλημικήπ απϊ ςημ αομϊδια επιςοξπή 

ςξσ ΙΔΤ. Δεμ απαιςείςαι ςίςλξπ ελλημξμάθειαπ για ςξσπ ιαςοξϋπ πξσ είμαι απϊτξιςξι 

δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ρςημ Δλλάδα ή απϊτξιςξι ελλημικξϋ παμεπιρςημίξσ ή 

διαθέςξσμ ιρξςιμία και αμςιρςξιυία πςσυίξσ απϊ ΔΟΑΣΑΠ (ΔΘΙΑΣΑ) ή έυξσμ απξκςήρει 

ςίςλξ ειδικϊςηςαπ ρςημ Δλλάδα. 
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3. Βιξγοατικό ρημείχμα. Δπιρημαίμεςαι ϊςι δεμ απξςελεί σπξυοεχςικϊ δικαιξλξγηςικϊ 

αλλά σπξβάλλεςαι για διεσκϊλσμρη ςξσ ρσμβξσλίξσ. Για ςημ απϊδεινη ςχμ ξσριαρςικόμ 

ποξρϊμςχμ πξσ αματέοξμςαι ρςξ βιξγοατικϊ ρημείχμα, απαιςείςαι η σπξβξλή αουείχμ 

ςχμ επίρημχμ πιρςξπξιηςικόμ ή βεβαιόρεχμ ρςα αμςίρςξιυα πεδία ςηπ ηλεκςοξμικήπ 

εταομξγήπ, ϊπχπ καθξοίζξμςαι ρςη ρυεςική απϊταρη ςξσ καθξοιρμξϋ ςχμ κοιςηοίχμ 

επιλξγήπ και διαδικαρίαπ σπξβξλήπ σπξφητιξςήςχμ, ανιξλϊγηρηπ και επιλξγήπ για 

θέρειπ κλάδξσ ιαςοόμ και ξδξμςιάςοχμ Δ..Τ. 

4. Οςσυίξ Θαςοικήπ. ε πεοίπςχρη πςσυίξσ παμεπιρςημίξσ ςηπ αλλξδαπήπ απαιςείςαι 

Πςσυίξ, επίρημη μεςάτοαρη και ιρξςιμία ΔΟΑΣΑΠ, ϊπξσ απαιςείςαι. 

5. Βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ Θαςοικξύ Ρσλλόγξσ, ρςημ ξπξία μα βεβαιόμεςαι: 

o ξ ρσμξλικϊπ υοϊμξπ άρκηρηπ ςξσ ιαςοικξϋ επαγγέλμαςξπ 

o η αρκξϋμεμη ειδικϊςηςα & 

o ξ ρσμξλικϊπ υοϊμξπ άρκηρήπ ςηπ. 

6. Άδεια Άρκηρηπ Θαςοικξύ Δπαγγέλμαςξπ. Απϊταρη άδειαπ ή βεβαίχρηπ άρκηρηπ 

ιαςοικξϋ επαγγέλμαςξπ ή άδεια άρκηρηπ ιαςοικξϋ επαγγέλμαςξπ. 

7. ίςλξπ ειδικόςηςαπ. Απϊταρη υξοήγηρηπ ςίςλξσ ειδικϊςηςαπ ή ςίςλξπ ειδικϊςηςαπ. 

8. Σπεύθσμη Δήλχρη ρςημ ξπξία θα αματέοξμςαι: 

 Για ςιπ θέρειπ βαθμξϋ Δπιμεληςή Β΄, Δπιμεληςή Α΄ και Διεσθσμςή  

(α) δεμ σπηοεςό ρε θέρη ςξσ κλάδξσ Δ..Τ. ή σπηοεςό ρε θέρη ςξσ κλάδξσ Δ..Τ.  

      με βαθμϊ …… και έυχ ρσμπληοόρει ρσμευή σπηοερία πέμςε (5) εςόμ ρςξ  

      Υξοέα Παοξυήπ Τπηοεριόμ Τγείαπ ρςξμ ξπξίξ σπηοεςό ρήμεοα. 

             (β) δεμ έυχ παοαιςηθεί απϊ θέρη ςξσ κλάδξσ ιαςοόμ Δ..Τ. ποιμ απϊ ςη ρσμπλήοχρη   

                 πέμςε (5) εςόμ απϊ ςξμ διξοιρμϊ μξσ ή ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη ϊςι έυξσμ  

                 ρσμπληοχθεί δϋξ (2) υοϊμια απϊ ςημ ημεοξμημία παοαίςηρήπ μξσ, (γ) δεμ έυχ  

                 αομηθεί διξοιρμϊ ρε θέρη ςξσ κλάδξσ ιαςοόμ Δ..Τ. ή ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη, ϊςι  

                 έυξσμ ρσμπληοχθεί δϋξ (2) υοϊμια απϊ ςημ παοέλεσρη ςηπ ποξθερμίαπ αμάληφηπ  

                 σπηοερίαπ. 

9. Δκπλήοχρη Σπξυοεχςικήπ Σπηοερίαπ Σπαίθοξσ. Βεβαίχρη ςξσ Τπξσογείξσ Τγείαπ 

απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςει ϊςι ξ ιαςοϊπ έυει εκπληοόρει ςημ σπξυοεχςική σπηοερία 

σπαίθοξσ ή έυει απαλλαγεί ςηπ σπξυοέχρηπ. Ζ βεβαίχρη εκπλήοχρηπ ή απαλλαγήπ 

σπηοερίαπ σπαίθοξσ θα ποέπει μα έυει εκδξθεί απϊ ςξ Τπξσογείξ Τγείαπ μέυοι ςημ 

ημεοξμημία λήνηπ σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικόμ. 

10. Οιρςξπξιηςικό Δνειδίκεσρηπ (για ςιπ θέρειπ πξσ απαιςείςαι). Σίςλξπ ιαςοικήπ 

ενειδίκεσρηπ. 
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Όλα ςα νεμόγλχρρα πςσυία και πιρςξπξιηςικά θα ποέπει απαοαιςήςχπ μα έυξσμ 

μεςατοαρςεί επίρημα ρςημ ελλημική γλόρρα απϊ ςιπ αομϊδιεπ ποξπ ςξϋςξ αουέπ ςηπ 

ημεδαπήπ. ςα αουεία Pdf ή JPEG (τχςξγοατία) ή jpg ή x-png  ή png υχοηςικόςηςαπ 

μέυοι 2 MB ςχμ νεμϊγλχρρχμ πςσυίχμ και πιρςξπξιηςικόμ θα ποέπει μα ταίμεςαι και η 

ρτοαγίδα ςηπ Φάγηπ (APOSTILLE) πξσ έυει ςεθεί ρςξ ποχςϊςσπξ πςσυίξ ή πιρςξπξιηςικϊ.  

ϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ σπ’ αοιθμ. ΔΘΙΠΟ/Υ.15/ξικ.8342/01-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΘΖ0Φ-

6ΤΕ) και ΔΘΑΔΠ/Υ Α.2.3/21119/01-09-2014 (ΑΔΑ: ΒΛ3ΚΦ-ΤΜ9) εγκσκλίξσπ ςξσ Τπξσογείξσ 

Δρχςεοικόμ και Διξικηςικήπ Αμαρσγκοϊςηρηπ, γίμξμςαι σπξυοεχςικά απξδεκςά εσκοιμή 

αμςίγοατα νεμϊγλχρρχμ πςσυίχμ και πιρςξπξιηςικόμ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη μα ταίμεςαι ϊςι 

ςα αμςίγοατα ασςά έυξσμ επικσοχθεί από δικηγόοξ.  

 

ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΣΟΞΒΞΚΖΡ ΑΘΖΡΔΩΜ & ΟΠΞΗΔΡΛΘΑ 

Ζ διαδικαρία σπξβξλήπ ςηπ αίςηρηπ σπξφητιϊςηςαπ & ςχμ απαιςξϋμεμχμ δικαιξλξγηςικόμ 

πεοιγοάτεςαι αμαλσςικά ρςημ σπ’ αοιθμ. Γ4α/Γ.Ο.ξικ.11510/20-02-2023 (ΥΔΙ 

1021/Β΄/2023) σπξσογική απϊταρη με θέμα «Ιαθξοιρμϊπ διαδικαρίαπ σπξβξλήπ 

σπξφητιξςήςχμ και κοιςηοίχμ μξοιξδϊςηρηπ, ανιξλϊγηρηπ και επιλξγήπ για θέρειπ Διεσθσμςή, 

Δπιμεληςή Α΄ και Δπιμεληςή Β΄ κλάδξσ ιαςοόμ και ξδξμςιάςοχμ Δ..Τ.» (ΑΔΑ: 6ΚΠΛ465ΥΤΟ-

ΔΤΔ), ϊπχπ ιρυϋει. 

σγκεκοιμέμα: 

 Ιάθε σπξφήτιξπ δϋμαςαι μα σπξβάλει μια (1) ηλεκςοξμική αίςηρη αμά έγκοιρη 

ποξκήοσνηπ θέρεχμ. Ο σπξφήτιξπ δύμαςαι μα δηλώρει έχπ ςοειπ (3) θέρειπ ςηπ 

ειδικόςηςάπ ςξσ για ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξκηοσγμέμχμ θέρεχμ ρε μξρξκξμεία και γεμικά 

μξρξκξμεία-κέμςοα σγείαπ ρε ϊλεπ ςιπ Διξικήρειπ Τγειξμξμικόμ Πεοιτεοειόμ (Δ.Τ.ΠΔ) 

και έχπ ςοειπ (3) θέρειπ ςηπ ειδικόςηςάπ ςξσ για ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξκηοσγμέμχμ 

θέρεχμ ρε δξμέπ ποχςξβάθμιαπ τοξμςίδαπ σγείαπ μιαπ (1) μϊμξ Δ.Τ.ΠΔ δηλόμξμςαπ 

σπξυοεχςικά και ςη ρειοά ποξςίμηρήπ ςξσ. 

 Ζ ποξθερμία σπξβξλήπ αιςήρεχμ ρςημ ηλεκςοξμική εταομξγή ςξσ Τπξσογείξσ Τγείαπ 

esydoctors.moh.gov.gr, ϊπχπ ξοίζεςαι απϊ ςημ σπ’ αοιθμ. Γ4α/Γ.Ο.ξικ14830/08-03-

2023 ΣΡΘΣΖ ΟΡΗΖ ΔΠΑΜΑΚΖΧΖ Απϊταρη ςξσ Τπξσογείξσ Τγείαπ με θέμα: «Έγκοιρη για 

ποξκήοσνη θέρεχμ ειδικεσμέμχμ ιαςοόμ και ξδξμςιάςοχμ ςξσ κλάδξσ Δ..Τ. 

(ΑΔΑ:ΡΚΑΜ465ΥΤΟ-ΑΠ), είμαι η ενήπ: 
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Αουίζει ρςιπ 24.03.2023 ώοα 12.00  (μερημέοι)  

&  λήγει ρςιπ 07.04.2023 ώοα 24.00  

 

 Ζ σπξφητιϊςηςα σπξβάλλεςαι ηλεκςοξμικά, μέρχ ςηπ ηλεκςοξμικήπ εταομξγήπ ςξσ 

Τπξσογείξσ Τγείαπ esydoctors.moh.gov.gr, εμςϊπ ςηπ παοαπάμχ ποξθερμίαπ, η ξπξία 

ξοίζεςαι με ςημ απϊταρη έγκοιρηπ ςηπ ποξκήοσνηπ ςχμ θέρεχμ ρσμξδεσϊμεμη με ςα 

απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά, χπ ακξλξϋθχπ:  

α) ςα αμαγκαία για ςημ εγκσοϊςηςα ρσμμεςξυήπ ςξσ σπξφητίξσ ρςη διαδικαρία 

επιλξγήπ, ςα ξπξία καλξϋμςαι «ΔΘΙΑΘΟΚΟΓΖΣΘΙΑ ΣΤΠΟΤ Α», ρϋμτχμα με ςξ πίμακα 1 

ςξσ παοαοςήμαςξπ ςηπ σπ’ αοιθμ. Γ4α/Γ.Ο.ξικ.11510/20-02-2023 (ΥΔΙ 

1021/Β΄/2023) σπξσογική απϊταρη με θέμα «Ιαθξοιρμϊπ διαδικαρίαπ σπξβξλήπ 

σπξφητιξςήςχμ και κοιςηοίχμ μξοιξδϊςηρηπ, ανιξλϊγηρηπ και επιλξγήπ για θέρειπ 

Διεσθσμςή, Δπιμεληςή Α΄ και Δπιμεληςή Β΄ κλάδξσ ιαςοόμ και ξδξμςιάςοχμ Δ..Τ.» 

(ΑΔΑ: 6ΚΠΛ465ΥΤΟ-ΔΤΔ), καθόπ και  

β) ςα απξδεικςικά ςηπ μξοιξδϊςηρηπ ςχμ σπξφητίχμ ςα ξπξία καλξϋμςαι 

«ΔΘΙΑΘΟΚΟΓΖΣΘΙΑ ΣΤΠΟΤ Β», πξσ ατξοξϋμ ςα ξσριαρςικά ποξρϊμςα ςα ξπξία 

μξοιξδξςξϋμςαι και ρσμπληοόμξμςαι ρϋμτχμα με ςξσπ πίμακεπ 2,3,4,5 και 6 ςξσ 

παοαοςήμαςξπ ςηπ σπ’ αοιθμ. Γ4α/Γ.Ο.ξικ.11510/20-02-2023 (ΥΔΙ 1021/Β΄/2023) 

σπξσογική απϊταρη με θέμα «Ιαθξοιρμϊπ διαδικαρίαπ σπξβξλήπ σπξφητιξςήςχμ και 

κοιςηοίχμ μξοιξδϊςηρηπ, ανιξλϊγηρηπ και επιλξγήπ για θέρειπ Διεσθσμςή, Δπιμεληςή 

Α΄ και Δπιμεληςή Β΄ κλάδξσ ιαςοόμ και ξδξμςιάςοχμ Δ..Τ.» (ΑΔΑ: 6ΚΠΛ465ΥΤΟ-

ΔΤΔ). 

 Ζ αίςηρη-δήλχρη επέυει και θέρη σπεύθσμηπ δήλχρηπ ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ Μ. 

1599/1986 (Α' 75) χπ ποξπ ςημ ακοίβεια ςχμ δηλξϋμεμχμ ρ’ ασςήμ ρςξιυείχμ ςξσ 

σπξφητίξσ. 

 Δεδξμέμξσ ϊςι η επενεογαρία ςχμ αιςήρεχμ-δηλόρεχμ γίμεςαι ηλεκςοξμικά, ξι 

σπξφήτιξι σπξυοεξϋμςαι μα ρσμπληοόρξσμ ςα αμςίρςξιυα ςεςοαγχμίδια και πεδία ςηπ 

ηλεκςοξμικήπ αίςηρηπ-δήλχρηπ πξσ αματέοξμςαι ρε αμςίρςξιυα ποξρϊμςα ή κοιςήοια 

ή ιδιϊςηςεπ και μα σπξβάλλξσμ ηλεκςοξμικά ςα αμςίρςξιυα δικαιξλξγηςικά.  

 Ζ ηλεκςοξμική αίςηρη-δήλχρη μεςά ςημ ξοιρςική καςαυόοιρή ςηπ παοέυεςαι ρε 

εκςσπόριμη μξοτή, η ξπξία αμαγοάτει και ςξμ αοιθμϊ ποχςξκϊλλξσ ηλεκςοξμικήπ 

αίςηρηπ.  
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 Δάμ δε ρσμπληοχθξϋμ - επιλεγξϋμ ςα σπξυοεχςικά ςεςοαγχμίδια – πεδία, ςϊςε η 

αίςηρη δεμ καςαυχοείςαι και είμαι αδϋμαςξ μα σπξβληθεί.  

 Ζ σπξβξλή πεοιρρξςέοχμ ςηπ μιαπ αιςήρεχμ-δηλώρεχμ δεμ είμαι ετικςή, ϊμχπ ξ 

σπξφήτιξπ δϋμαςαι, εμςϊπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ αιςήρεχμ, μα ακσοόρει ςημ 

σπξβληθείρα και μα σπξβάλει εκ μέξσ αίςηρη-δήλχρη.  

 α απαοαίςηςα καςά πεοίπςχρη δικαιξλξγηςικά, με ςα ξπξία απξδεικμϋξμςαι ςα 

απαιςξϋμεμα ςσπικά και μξοιξδξςξϋμεμα ποξρϊμςα, ςα κοιςήοια ή ιδιϊςηςεπ πξσ 

επικαλξϋμςαι ξι σπξφήτιξι με ςημ αίςηρη εγγοατήπ ςξσπ, επιρσμάπςξμςαι 

ηλεκςοξμικά ρςημ αίςηρή ςξσπ ρε αουεία μξοτήπ Pdf ή JPEG (τχςξγοατία) ή jpg ή 

x-png  ή png υχοηςικόςηςαπ μέυοι 2 MB. 

 Σξ σμβξϋλιξ Ιοίρηπ και Δπιλξγήπ έυει δικαίχμα μα ζηςήρει απϊ ςξσπ σπξφήτιξσπ 

ιαςοξϋπ ξπξιξδήπξςε δικαιξλξγηςικϊ ή έγγοατξ (Σϋπξσ Β΄), είςε γιαςί κοίμει ϊςι είμαι 

απαοαίςηςξ για ςη διαδικαρία είςε λϊγχ εμδευϊμεμξσ ςευμικξϋ ποξβλήμαςξπ ρε 

κάπξιξ απϊ ςα σπξβληθέμςα αουεία (Σϋπξσ Α΄& Β΄). 

 

Ζ παοξϋρα απϊταρη - ποξκήοσνη ςξσ Μξρξκξμείξσ μαπ για ςημ παοαπάμχ θέρη: 

 θα απξρςαλεί ηλεκςοξμικά ρςιπ διεσθϋμρειπ:  

 dpnp_a@moh.gov.gr (διεϋθσμρη ςξσ  Τπξσογείξσ Τγείαπ) ρϋμτχμα με ςημ σπ’ 

αοιθμ. Γ4α/Γ.Ο.ξικ.11510/20-02-2023 (ΥΔΙ 1021/Β΄/2023) σπξσογική 

απϊταρη με θέμα «Ιαθξοιρμϊπ διαδικαρίαπ σπξβξλήπ σπξφητιξςήςχμ και 

κοιςηοίχμ μξοιξδϊςηρηπ, ανιξλϊγηρηπ και επιλξγήπ για θέρειπ Διεσθσμςή, 

Δπιμεληςή Α΄ και Δπιμεληςή Β΄ κλάδξσ ιαςοόμ και ξδξμςιάςοχμ Δ..Τ.» (ΑΔΑ: 

6ΚΠΛ465ΥΤΟ-ΔΤΔ). 

  hr@dypethessaly.gr (διεϋθσμρη ςηπ 5ηπ  Τ.ΠΔ. Ηερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ), 

ποξκειμέμξσ μα αμαοςηθεί ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ. 

 

 θα αμαοςηθεί : 

 ρςξ διαδίκςσξ (ΔΘΑΣΓΔΘΑ), ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.3861/2010 (ΥΔΙ 

112/Α'/2010), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξ Μ.4727/2020 (ΥΔΙ 184/Α΄/2020) και 

ιρυϋει 

 ρςξμ ιρςόςξπξ ςξσ Μξρξκξμείξσ μαπ (www.levadiahospital.gr). 

 

 θα κξιμξπξιηθεί: 

 ρςξμ Οαμελλήμιξ Θαςοικό Ρύλλξγξ 

 ρςξσπ Θαςοικξύπ Ρσλλόγξσπ Μξμξύ Βξιχςίαπ  

mailto:dpnp_a@moh.gov.gr
mailto:hr@dypethessaly.gr
http://www.levadiahospital.gr/
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  ςημ σπ’ αοιθμ. ποχς. Γ4α/Γ.Ο.ξικ.11510/20-02-2023 (ΥΔΙ 1021/Β΄/2023) σπξσογική 

απϊταρη με θέμα «Ιαθξοιρμϊπ διαδικαρίαπ σπξβξλήπ σπξφητιξςήςχμ και κοιςηοίχμ 

μξοιξδϊςηρηπ, ανιξλϊγηρηπ και επιλξγήπ για θέρειπ Διεσθσμςή, Δπιμεληςή Α΄ και Δπιμεληςή 

Β΄ κλάδξσ ιαςοόμ και ξδξμςιάςοχμ Δ..Τ.» (ΑΔΑ: 6ΚΠΛ465ΥΤΟ-ΔΤΔ) πεοιγοάτεςαι η 

διαδικαρία σπξβξλήπ σπξφητιξςήςχμ, η διαδικαρία μξοιξδϊςηρηπ και αμαμξοιξδϊςηρηπ 

σπξφητίχμ, ςα κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ ςχμ σπξφητίχμ, η διαδικαρία ρσμέμςεσνηπ και η 

επιλξγή σπξφητίχμ. 

 

 

                                                                                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

                                                                                                            ΣΟΤ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑ – Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ 

 

 

                                                                                                                  ΑΘΑΝΑΙΟ Γ. ΣΑΝΣΗΛΑ 

 

 
ΙΞΘΜΞΟΞΘΖΡΖ:  

1.  Τπξσογείξ Τγείαπ  Σμήμα Θαςοόμ Δ..Τ. (dpnp_a@moh.gov.gr) 

2.   5 η Τ.Πε. Ηερραλίαπ και ςεοεάπ Δλλάδαπ  (hr@dypethessaly.gr) 

3. Παμελλήμιξ Θαςοικϊ ϋλλξγξ  (pisinfo@pis.gr)     

4.  Θαςοικϊ ϋλλξγξ  Κιβαδειάπ (iatrikosliv20@gmail.com) 

5. Θαςοικϊ ϋλλξγξ Ηηβόμ (isthivon@gmail.com) 

 
       ΔΡΩΔΠΘΙΖ  ΔΘΑΜΞΛΖ: 

1.  Γοατείξ  Διξικηςή 
2. Διεσθϋμςοια Διξικηςικήπ- Οικξμξμικήπ Τπηοερίαπ 
3. Αμαπληοόςοια Τπξδιεσθϋμςοια Διξικηςικήπ- Οικξμξμικήπ Τπηοερίαπ 
4.  Διεσθσμςή  Θαςοικήπ Τπηοερίαπ 
5.  Ποϊεδοξ Δπιρςημξμικξϋ σμβξσλίξσ 
6. Διεσθσμςέπ  Θαςοικόμ Σξμέχμ 
7. Οικξμξμικϊ Σμήμα 
8. Σμήμα Διαυείοιρηπ Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ 
9. Σμήμα Γοαμμαςείαπ (Πίμακαπ  Αμακξιμόρεχμ) 

mailto:dpnp_a@moh.gov.gr
mailto:hr@dypethessaly.gr
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