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                                                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Θεσσαλονίκη 13.03.2022                                                                               Θεσσαλονίκη 13.3.2023 

                                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ. 11450 

  

                                                                                                                                  

  

Α Π Ο Φ Α Σ Η – Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

ΘΕΜΑ: “Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, για το Γ.Ν.Θ. 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».   

  

  ΟΟ  ΔΔιιοοιικκηηττήήςς  ττοουυ    ΓΓ..ΝΝ..   ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»»,,   λλααμμββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη::  

11..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  2266  κκααιι   2277  ττοουυ  ΝΝ..11339977//8833  ««ΕΕθθννιικκόό  ΣΣύύσσττηημμαα  ΥΥγγεείίααςς»»  ((ΦΦΕΕΚΚ  
114433//ΑΑ//77..1100..11998833)),,   όόππωωςς  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  44  ττοουυ  ΝΝ..   44552288//22001188  ((ΦΦΕΕΚΚ  
5500//ΑΑ’’//1166..33..22001188..   

22..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ππααρρ..   11   ττοουυ  άάρρθθρροουυ  6699  ττοουυ    ΝΝ..22007711//9922  ««ΕΕκκσσυυγγχχρροοννιισσμμόόςς  κκααιι   
οορργγάάννωωσσηη  ττοουυ  ΣΣυυσσττήήμμααττοοςς  ΥΥγγεείίααςς»»  ((ΦΦ..ΕΕ..ΚΚ..   112233//ΑΑ//1155..77..11999922)),,   όόππωωςς   
ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  μμεε  ττηηνν  ππααρρ..   11  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  3355  ττοουυ  ΝΝ..44336688//22001166  ((ΦΦΕΕΚΚ  2211//   
ΑΑ’’//2211..22..22001166))..   

33..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2233  κκααιι   2266  ττοουυ  ΝΝ..22551199//9977  ««ΑΑννάάππττυυξξηη  κκααιι   
εεκκσσυυγγχχρροοννιισσμμόόςς  ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  ΣΣυυσσττήήμμααττοοςς  ΥΥγγεείίααςς,,   οορργγάάννωωσσηη  ττωωνν  υυγγεειιοοννοομμιικκώώνν  
υυππηηρρεεσσιιώώνν,,   ρρυυθθμμίίσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  φφάάρρμμαακκοο  κκααιι   άάλλλλεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς»»  ((ΦΦ..ΕΕ..ΚΚ..  
116655//ΑΑ//2211..88..11999977))..   

44..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς    ττηηςς  ππααρρ..   1111  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2211  ττοουυ  ΝΝ..22773377//11999999  ((ΦΦΕΕΚΚ  117744//ΑΑ΄́//2277..88..11999999))..   

55..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ππααρρ..   11  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1199  ττοουυ  ΝΝ..33773300//22000088  ((ΦΦΕΕΚΚ  226622//ΑΑ’’//22000088)),,   όόππωωςς   
ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκαανν  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  33  ππααρρ..   22   ττοουυ  ΝΝ..   33886688//  ((ΦΦΕΕΚΚ  112299//ΑΑ''//22001100,,   κκααιι   ττηηςς   
ππααρρ..   3322  εεδδααφφ..   ΒΒ’’   ττοουυ  άάρρθθρροουυ  6666  ττοουυ  ΝΝ..   33998844//22001111  ((ΦΦΕΕΚΚ  115500//ΑΑ’’//22001111))   όόππωωςς   
σσυυμμππλληηρρώώθθηηκκαανν  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  2299  ππααρρ..33  ττοουυ  ΝΝ..   44002255//22001111  ((ΦΦΕΕΚΚ  222288//ΑΑ’’//22001111))..     

66..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ππααρρ..   22  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  22  ττοουυ  ΝΝ..   ΝΝ..33886688//1100  ((ΦΦΕΕΚΚ  112299//ΑΑ//33..88..22001100)),,   
όόππωωςς  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκαανν  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  3344  ττοουυ  ΝΝ..   44332255//22001155  ((ΦΦΕΕΚΚ  4477//ΑΑ’’//22001155))..   

77..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ππααρρ..   55  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2255  ττοουυ  ΝΝ..   ΝΝ..33886688//1100  ((ΦΦΕΕΚΚ  112299//ΑΑ’’//33..88..22001100)) ,,   
όόππωωςς  σσυυμμππλληηρρώώθθηηκκαανν  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  2277,,   ππααρρ..   33  ττοουυ  ΝΝ..   44446611//22001177  ((ΦΦΕΕΚΚ  3388//ΑΑ’’//22001177))..   

88..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ππααρρ..   11  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2222  ττοουυ  ΝΝ..44220088//22001133  ((ΦΦΕΕΚΚ  225522//ΑΑ΄́//22001133))   όόππωωςς   
ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκαανν  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  4444    ππααρρ..   44  ττοουυ  ΝΝ..   44336688//22001166  ((ΦΦΕΕΚΚ  2211//ΑΑ’’//22001166))..   

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Ταχ. Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 49 
Ταχ. Κώδικας: 54642 
Πληροφορίες: Γ. Γεωργαντά 
Τηλ: 2313 312202 
Email:hr2@ippokratio.gr 
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99..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  77,,   88   ττοουυ  ΝΝ..     44449988//22001177  ((ΦΦΕΕΚΚ  117722//ΑΑ//1166..1111..22001177)),,   όόππωωςς   
ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκαανν  κκααιι   ιισσχχύύοουυνν  μμεε     τταα  άάρρθθρραα  44  κκααιι   55   ΝΝ..   44999999//22002222    ((ΦΦΕΕΚΚ  
222255//ΑΑ''//77..1122..22002222))..   

1100..   ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..   44662222//22001199  ((ΦΦΕΕΚΚ  113333//ΑΑ''//77..88..22001199))   ««ΕΕππιιττεελλιικκόό  κκρράάττοοςς::   
οορργγάάννωωσσηη,,   λλεειιττοουυρργγίίαα  κκααιι   δδιιααφφάάννεειιαα  ττηηςς  ΚΚυυββέέρρννηησσηηςς,,   ττωωνν  κκυυββεερρννηηττιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  
κκααιι   ττηηςς  κκεεννττρριικκήήςς  ΔΔηημμόόσσιιααςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς»»,,   όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκαανν  κκααιι   ιισσχχύύοουυνν..     

1111..   ΤΤοο  ΠΠ..ΔΔ..   112211//22001177  ««ΟΟρργγααννιισσμμόόςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς»»  όόππωωςς  ιισσχχύύεειι   ((ΦΦΕΕΚΚ  114488//ΑΑ’’//99--
1100--22001177))..   

1122..   ΤΤοο  ΠΠ..ΔΔ..   22//22002211  ««ΔΔιιοορριισσμμόόςς  ΥΥπποουυρργγώώνν,,   ΑΑννααππλληηρρωωττώώνν  ΥΥπποουυρργγώώνν,,   κκααιι   ΥΥφφυυπποουυρργγώώνν»»  
((ΦΦΕΕΚΚ  22//ΑΑ’’//22002211))..   

1133..   ΤΤηηνν  υυππ’’   ααρριιθθ..   ΥΥ3322//99--99--22002211  ((ΦΦΕΕΚΚ  44118855//ττ..ΒΒ//22002211))   ««ΑΑννάάθθεεσσηη  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  σσττηηνν   
ΑΑννααππλληηρρώώττρριιαα  ΥΥπποουυρργγόό  ΥΥγγεείίααςς,,   ΑΑσσηημμίίνναα  ΓΓκκάάγγκκαα»»..   

1144..   ΤΤηηνν  υυππ’’   ααρριιθθ..   ΑΑ11αα//οοιικκ..5599442266//1144--0088--22001199  ((ΦΦΕΕΚΚ  557788//ττ..   ΥΥΟΟΔΔΔΔ//1166--0088--22001199))   ααππόόφφαασσηη   
««ΔΔιιοορριισσμμόόςς  μμεετταακκλληηττοούύ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΓΓρρααμμμμααττέέαα  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ΥΥγγεείίααςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  
ΥΥγγεείίααςς»»..  

1155..   ΤΤηηνν  υυππ''   ααρριιθθμμ..   ΓΓ44αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..44449933//1166..11..22002233  ((ΦΦΕΕΚΚ334411//ΒΒ’’//22002233  ΑΑππόόφφαασσηη  ττοουυ  
ΥΥπποουυρργγοούύ  ΥΥγγεείίααςς  ««ΟΟρριισσμμόόςς  ιιααττρριικκώώνν  εειιδδιικκοοττήήττωωνν  γγιιαα  ττηη  σσυυγγκκρρόόττηησσηη  ΣΣυυμμββοουυλλίίωωνν  γγιιαα  
θθέέσσεειιςς  ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννωωνν  ιιααττρρώώνν  κκααιι   ΟΟδδοοννττιιάάττρρωωνν  κκλλάάδδοουυ  ΕΕΣΣΥΥ  ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν  κκααιι   γγεεννιικκώώνν  
ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν--κκέέννττρρωωνν  υυγγεείίααςς»»  

1166..     ΤΤηηνν  υυππ''ααρριιθθμμ..ππρρωωττ..ΓΓ44αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..   1111551100//2200..22..22002233  ΥΥπποουυρργγιικκήή  ΑΑππόόφφαασσηη   
««ΚΚααθθοορριισσμμόόςς   δδιιααδδιικκαασσίίααςς  υυπποοββοολλήήςς  υυπποοψψηηφφιιοοττήήττωωνν  κκααιι   κκρριιττηηρρίίωωνν  μμοορριιοοδδόόττηησσηηςς,,   
ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  κκααιι   εεππιιλλοογγήήςς  γγιιαα  θθέέσσεειιςς  ΔΔιιεευυθθυυννττ ήή,,   ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΑΑ’’   κκααιι   ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ’’   
κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  κκααιι   οοδδοοννττιιάάττρρωωνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..»»  ((ΑΑΔΔΑΑ  66ΛΛΠΠΜΜ446655ΦΦΥΥΟΟ--ΕΕΥΥΕΕ))   ..   

1177..   ΤΤηηνν  υυππ΄́ααρριιθθμμ..   5500//44..1111..22002211  ΠΠ..ΥΥ..ΣΣ..   μμεε  θθέέμμαα::  αα))   ΈΈγγκκρριισσηη  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμοούύ  
ππρροοσσλλήήψψεεωωνν  έέττοουυςς  22002222,,   ββ))   ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  ττηηςς  υυππ''ααρριιθθμμ..   4422//3300..99..22002200  ΠΠρράάξξηηςς  ττοουυ  
ΥΥπποουυρργγιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ««ΈΈγγκκρριισσηη  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμοούύ  ππρροοσσλλήήψψεεωωνν  έέττοουυςς  22002211»»..   

1188..   ΤΤηηνν  υυππ''   ααρριιθθμμ..   3311//2277..99..22002222  ΠΠ..ΥΥ..ΣΣ..   μμεε   θθέέμμαα  ««ΈΈγγκκρριισσηη  ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμοούύ   
ππρροοσσλλήήψψεεωωνν  έέττοουυςς  22002233..   

1199..   ΤΤηηνν  υυππ''ααρριιθθμμ..ππρρωωττ..   ΓΓ44αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..1144993300//88..33..22002233  ΑΑππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς  
σσχχεεττιικκάά  μμεε    έέγγκκρριισσηη  γγιιαα  ππρροοκκήήρρυυξξηη   θθέέσσεεωωνν  εειιδδιικκεευυμμέέννωωνν  ιιααττρρώώνν  κκααιι   οοδδοοννττιιάάττρρωωνν     
ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..     

2200..   ΤΤοονν  ΟΟρργγααννιισσμμόό  ττοουυ  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  μμααςς  ((ΦΦ..ΕΕ..ΚΚ..33448855//ΒΒ//3311..1122..22001122,,11228899ΒΒ//ΒΒ2288..55..22001133,,   
ΦΦ..ΕΕ..ΚΚ..   110099//ΒΒ΄́//2233..11..22001188))..   
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ΑΑ  ππ  οο  φφ  αα  σσ  ίί   ζζ   εειι   

ΑΑ..   ΠΠρροοκκηηρρύύσσσσεειι   γγιιαα  ππλλήήρρωωσσηη  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  θθέέσσεειιςς  εειιδδιικκεευυμμέέννωωνν  ιιααττρρώώνν,,   ττοουυ  
κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   εεππίί   θθηηττεείίαα,,   γγιιαα  ττοο    ΓΓεεννιικκόό  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  
««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»»  ωωςς  αακκοολλοούύθθωωςς::  

--   ΜΜίίαα  θθέέσσηη  ((11))   θθέέσσηη  ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννοουυ  ΙΙααττρροούύ  εειιδδιικκόόττηηττααςς  ΑΑννααιισσθθηησσιιοολλοογγίίααςς,,   σσττοονν  
ββααθθμμόό    ττοουυ  ΔΔιιεευυθθυυννττήή,,   εεππίί   θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   γγιιαα  ττοο  
ΑΑννααιισσθθηησσιιοολλοογγιικκόό  ΤΤμμήήμμαα..   

--   ΜΜίίαα  ((11))   θθέέσσηη    ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννοουυ  ΙΙααττρροούύ  ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς  ΑΑννααιισσθθηησσιιοολλοογγίίααςς,,   σσττοονν  ββααθθμμόό    
ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΑΑ'' ,,     εεππίί   θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   γγιιαα  ττοο  ΑΑννααιισσθθηησσιιοολλοογγιικκόό  ΤΤμμήήμμαα..   

--   ΤΤρρεειιςς  ((33))   θθέέσσεειιςς     ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννωωνν  ΙΙααττρρώώνν  εειιδδιικκόόττηηττααςς  ΑΑννααιισσθθηησσιιοολλοογγίίααςς,,   σσττοονν  
εειισσααγγωωγγιικκόό  ββααθθμμόό    ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ'' ,,     εεππίί   θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..     γγιιαα  ττοο  
ΑΑννααιισσθθηησσιιοολλοογγιικκόό  ΤΤμμήήμμαα..   

--   ΤΤέέσσσσεερριιςς    ((44))   θθέέσσεειιςς    ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννωωνν  ΙΙααττρρώώνν  εειιδδιικκόόττηηττααςς  ΑΑκκττιιννοολλοογγίίααςς,,   σσττοονν   
εειισσααγγωωγγιικκόό  ββααθθμμόό    ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ'' ,,     εεππίί   θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   γγιιαα  ττοο  ΤΤμμήήμμαα  
ΙΙααττρριικκήήςς  ΑΑππεειικκόόννιισσηηςς..  

--   ΜΜίίαα  ((11))   θθέέσσηη  ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννοουυ  ΙΙααττρροούύ  ΚΚλλιιννιικκήήςς  ΕΕππεείίγγοουυσσααςς  ΙΙααττρριικκήήςς  ((ΤΤ..ΕΕ..ΠΠ.. ))  
ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς  ΚΚααρρδδιιοολλοογγίίααςς  ήή  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  ήή  ΠΠννεευυμμοοννοολλοογγίίααςς——  ΦΦυυμμααττιιοολλοογγίίααςς  ήή    
ΟΟρρθθοοππεεδδιικκήήςς  κκααιι   ΤΤρρααυυμμααττοολλοογγίίααςς    ήή  ΓΓεεννιικκήήςς  //   ΟΟιικκοογγεεννεειιαακκήήςς  ΙΙααττρριικκήήςς,,   σσττοονν  ββααθθμμόό     
ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΑΑ'' ,,   εεππίί       θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   γγιιαα  ττοο  ΤΤμμήήμμαα  ΕΕππεειιγγόόννττωωνν  
ΠΠεερριισσττααττιικκώώνν..  

--   ΜΜίίαα  ((11))   θθέέσσηη  ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννοουυ  ΙΙααττρροούύ  ΚΚλλιιννιικκήήςς  ΕΕππεείίγγοουυσσααςς  ΙΙααττρριικκήήςς  ((ΤΤ..ΕΕ..ΠΠ.. ))  
ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς  ΚΚααρρδδιιοολλοογγίίααςς  ήή  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  ήή  ΠΠννεευυμμοοννοολλοογγίίααςς——  ΦΦυυμμααττιιοολλοογγίίααςς  ήή    
ΟΟρρθθοοππεεδδιικκήήςς  κκααιι   ΤΤρρααυυμμααττοολλοογγίίααςς    ήή   ΓΓεεννιικκήήςς  //   ΟΟιικκοογγεεννεειιαακκήήςς  ΙΙααττρριικκήήςς,,   σσττοονν  
εειισσααγγωωγγιικκόό  ββααθθμμόό    ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ'' ,,     εεππίί       θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   γγιιαα  ττοο  
ΤΤμμήήμμαα  ΕΕππεειιγγόόννττωωνν  ΠΠεερριισσττααττιικκώώνν..  

--   ΜΜίίαα  ((11))   θθέέσσηη  ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννοουυ  ΙΙααττρροούύ  ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς  ΑΑιιμμααττοολλοογγίίααςς  ήή  ΙΙααττρριικκήήςς  
ΒΒιιοοππααθθοολλοογγίίααςς  ––  ΕΕρργγαασσττηηρριιαακκήήςς  ΙΙααττρριικκήήςς  σσττοονν  εειι σσααγγωωγγιικκόό  ββααθθμμόό  ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ'' ,,     εεππίί   
θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   γγιιαα  ττοο  ΤΤμμήήμμαα  ΑΑννοοσσοολλοογγίίααςς  ––  ΙΙσσττοοσσυυμμββααττόόττηηττααςς..     

--   ΜΜίίαα  ((11))   θθέέσσηη    ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννοουυ  ΙΙααττρροούύ  ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς  ΟΟυυρροολλοογγίίααςς,,   σσττοονν  εειισσααγγωωγγιικκόό  
ββααθθμμόό    ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ '' ,,     εεππίί   θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   γγιιαα  ττοο  ΟΟυυρροολλοογγιικκόό  
ΤΤμμήήμμαα..   

--   ΔΔύύοο  ((22))   θθέέσσεειιςς    ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννωωνν  ΙΙααττρρώώνν  ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς  ΝΝεευυρροολλοογγίίααςς,,   σσττοονν  εειισσααγγωωγγιικκόό  
ββααθθμμόό    ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ'' ,,     εεππίί   θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   γγιιαα  ττοο  ΝΝεευυρροολλοογγιικκόό  
ΤΤμμήήμμαα..   

--   ΔΔύύοο  ((22))   θθέέσσεειιςς    ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννωωνν  ΙΙααττρρώώνν  ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  ΠΠααίίδδωωνν,,   σσττοονν   
εειισσααγγωωγγιικκόό  ββααθθμμόό    ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ'' ,,     εεππίί   θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   γγιιαα  ττοο  
ΠΠααιιδδοοχχεειιρροουυρργγιικκόό  ΤΤμμήήμμαα..  
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--   ΜΜίίαα  ((11))   θθέέσσηη     ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννοουυ  ΙΙααττρροούύ  ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς  ΨΨυυχχιιααττρριικκήήςς  ΠΠααιιδδιιοούύ  κκααιι   ΕΕφφήήββοουυ  
σσττοονν  εειισσααγγωωγγιικκόό  ββααθθμμόό    ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ'' ,,   εεππίί   θθηηττεείί αα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   γγιιαα  ττοο  
ΠΠααιιδδοοψψυυχχιιααττρριικκόό  ΤΤμμήήμμαα..   

--   ΔΔύύοο  ((22))   θθέέσσεειιςς  ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννωωνν  ΙΙααττρρώώνν  ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς  ΠΠννεευυμμοοννοολλοογγίίααςς——  
ΦΦυυμμααττιιοολλοογγίίααςς,,   σσττοονν  εειισσααγγωωγγιικκόό  ββααθθμμόό    ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ'' ,,     εεππίί   θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ   
ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   γγιιαα  ττοο  ΠΠννεευυμμοοννοολλοογγιικκόό  ΤΤμμήήμμαα  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..  

--   ΜΜίίαα  ((11))   θθέέσσηη    ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννοουυ  ΙΙααττρροούύ  ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς    ΑΑιιμμααττοολλοογγίίααςς  μμεε  εεμμππεειιρρίίαα  σσττηη   
ΜΜΟΟΝΝΑΑΔΔΑΑ  ΜΜΕΕΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΙΙΜΜΙΙΑΑΣΣ,,   σσττοονν  εειισσααγγωωγγιικκόό  ββααθθμμόό    ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ'' ,,     εεππίί   
θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   γγιιαα  ττηη  ΜΜοοννάάδδαα  ΜΜεεσσοογγεειιαακκήήςς  ΑΑννααιιμμίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  ΒΒ’’   
ΠΠααθθοολλοογγιικκήή  ΚΚλλιιννιικκήή..  

--   ΜΜίίαα  ((11))   θθέέσσηη     ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννοουυ  ΙΙααττρροούύ  ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς    ΚΚααρρδδιιοολλοογγίίααςς,,     σσττοονν  ββααθθμμόό     
ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΑΑ'' ,,     εεππίί   θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   γγιιαα  ττηη  ΓΓ’’   ΚΚααρρδδιιοολλοογγιικκήή  ΚΚλλιιννιικκήή..  

--   ΔΔύύοο  ((22))   θθέέσσεειιςς  ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννωωνν  ΙΙααττρρώώνν  ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς  ΩΩττοορριιννοολλααρρυυγγγγοολλοογγίίααςς,,   σσττοονν  
εειισσααγγωωγγιικκόό  ββααθθμμόό  ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ'' ,,     εεππίί   θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   γγιιαα  ττοο  
ΩΩττοορριιννοολλααρρυυγγγγοολλοογγιικκόό  ΤΤμμήήμμαα..   

--   ΜΜίίαα  ((11))   θθέέσσηη    ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννοουυ  ΙΙααττρροούύ  ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς  ΠΠααιιδδιιααττρριικκήήςς  μμεε  εεμμππεειιρρίίαα  ήή   
εεξξεειιδδίίκκεευυσσηη  σσττηηνν  ΠΠααιιδδιιααττρριικκήή  ΑΑιιμμααττοολλοογγίίαα  ήή  ΟΟγγκκοολλοογγίίαα,,     σσττοονν  εειισσααγγωωγγιικκόό  ββααθθμμόό    
ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ'' ,,     εεππίί   θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   γγιιαα  ττοο  ΠΠααιιδδοοοογγκκοολλοογγιικκόό    ΤΤμμήήμμαα..   

--   ΔΔύύοο  ((22))   θθέέσσεειιςς  ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννωωνν  ΙΙααττρρώώνν  ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς  ΝΝεεφφρροολλοογγίίααςς  μμεε  εειιδδιικκήή  εεμμππεειιρρίίαα  
σσττιιςς  μμεεττααμμοοσσχχεεύύσσεειιςς,,     σσττοονν  εειισσααγγωωγγιικκόό  ββααθθμμόό    ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ '' ,,     εεππίί   θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  
κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   γγιιαα  ττηη  ΜΜοοννάάδδαα  ΜΜεεττααμμοοσσχχεεύύσσεεωωνν    ΝΝεεφφρροούύ..   

--   ΜΜίίαα  ((11))   θθέέσσηη    ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννοουυ  ΙΙααττρροούύ  ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς    ΠΠααιιδδιιααττρριικκήήςς  μμεε  εεμμππεειιρρίίαα  σσττηηνν   
ΚΚυυσσττιικκήή  ΊΊννωωσσηη,,   σσττοονν  εειισσααγγωωγγιικκόό  ββααθθμμόό    ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ'' ,,     εεππίί   θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  
ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ.. ,,   γγιιαα  ττηη  ΓΓ’’   ΠΠααιιδδιιααττρριικκήή  ΚΚλλιιννιικκήή..     

--   ΜΜίίαα  ((11))   θθέέσσηη    ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννοουυ  ΙΙααττρροούύ  ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς    ΠΠααιιδδιιααττρριικκήήςς  μμεε  εεξξεειιδδίίκκεευυσσηη  σσττηη  
ΜΜΕΕΝΝΝΝ,,   σσττοονν  εειισσααγγωωγγιικκόό  ββααθθμμόό    ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ'' ,,     εεππίί   θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ.. ,,   
γγιιαα  ττηη  ΜΜοοννάάδδαα  ΕΕννττααττιικκήήςς  ΘΘεερρααππεείίααςς  ΝΝεεοογγννώώνν  ΑΑ..ΠΠ..ΘΘ..     

--   ΜΜίίαα  ((11))   θθέέσσηη    ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννοουυ  ΙΙααττρροούύ  ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς    ΠΠααιιδδιιααττρριικκήήςς  μμεε  εεξξεειιδδίίκκεευυσσηη  σσττηη  
ΜΜΕΕΝΝΝΝ,,   σσττοονν  εειισσααγγωωγγιικκόό  ββααθθμμόό    ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ'' ,,     εεππίί   θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ.. ,,   
γγιιαα  ττηη  ΜΜοοννάάδδαα  ΕΕννττααττιικκήήςς  ΘΘεερρααππεείίααςς  ΝΝεεοογγννώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..     

--   ΜΜίίαα  ((11))   θθέέσσηη    ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννοουυ  ΙΙααττρροούύ  ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς    ΟΟφφθθααλλμμοολλοογγίίααςς,,   σσττοονν  εειισσααγγωωγγιικκόό  
ββααθθμμόό    ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ'' ,,     εεππίί   θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιι ααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   γγιιαα  ττοο  ΟΟφφθθααλλμμοολλοογγιικκόό  
ΤΤμμήήμμαα..   

--   ΜΜίίαα  ((11))   θθέέσσηη    ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννοουυ  ΙΙααττρροούύ  ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς    ΝΝεευυρροοχχεειιρροουυρργγιικκήήςς,,     σσττοονν  
εειισσααγγωωγγιικκόό  ββααθθμμόό    ΕΕππιιμμεελληηττήή   ΒΒ'' ,,     εεππίί   θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   γγιιαα  ττηη    
ΝΝεευυρροοχχεειιρροουυρργγιικκήή  ΚΚλλιιννιικκήή..  

--     ΜΜίίαα  ((11))   θθέέσσηη    ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννοουυ  ΙΙααττρροούύ  ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς,,     σσττοονν  εειισσααγγωωγγιικκόό  
ββααθθμμόό    ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ'' ,,     εεππίί   θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιι ααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   γγιιαα  ττηηνν  ΕΕ’’   ΧΧεειιρροουυρργγιικκήή  
ΚΚλλιιννιικκήή  ΑΑ..ΠΠ..ΘΘ..   

ΑΔΑ: 9ΑΠΞ469067-2ΒΓ



  

5 
 

 

--   ΜΜίίαα  ((11))   θθέέσσηη    ΕΕιιδδιικκεευυμμέέννοουυ  ΙΙααττρροούύ  ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς,,     σσττοονν  εειισσααγγωωγγιικκόό  
ββααθθμμόό    ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ'' ,,     εεππίί   θθηηττεείίαα,,   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   γγιιαα  ττηη  ΒΒ’’   ΠΠρροοππααιιδδεευυττιικκήή  
ΧΧεειιρροουυρργγιικκήή  ΚΚλλιιννιικκήή  ΑΑ..ΠΠ..ΘΘ..  

  
ΒΒ..   ΓΓιιαα  ττιιςς    ππααρρααππάάννωω  θθέέσσεειιςς  γγίίννοοννττααιι   δδεεκκττοοίί   ωωςς  υυπποοψψήήφφιιοοιι   όόσσοοιι   έέχχοουυνν::   

11..   ΙΙθθααγγέέννεειιαα  ((ΕΕλλλληηννιικκήή  ήή  ΠΠοολλίίττηηςς  κκρράάττοουυςς  μμέέλλοουυςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς    ΈΈννωωσσηηςς))..  

22..   ΆΆδδεειιαα  άάσσκκηησσηηςς  ιιααττρριικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς..  

33..   ΤΤίίττλλοο  ααννττίίσσττοοιιχχηηςς  μμεε  ττηη  θθέέσσηη  ιιααττρριικκήήςς  εειιδδιικκόόττηηττααςς..  

44..   ΕΕλλάάχχιισσττοο  χχρρόόννοο  άάσσκκηησσηηςς  ττηηςς  ααππααιιττοούύμμεεννηηςς  ιιααττρριικκήήςς  εειιδδιικκόόττηηττααςς::  

αα))ΓΓιιαα  ττοονν  ββααθθμμόό  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ΄́,,   ηη  κκααττοοχχήή  ττοουυ  ττίίττλλοουυ  εειιδδιικκόόττηηττααςς,,     

ββ))   γγιιαα  ττοονν  ββααθθμμόό  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΑΑ'' ,,   ηη  άάσσκκηησσηη  εειιδδιικκόόττηηττααςς  γγιιαα  δδύύοο  ((22))   
ττοουυλλάάχχιισσττοονν  έέττηη  κκααιι     

γγ))   γγιιαα  ττοονν  ββααθθμμόό  ττοουυ  ΔΔιιεευυθθυυννττήή   ηη  άάσσκκηησσηη   εειιδδιικκόόττηηττααςς  γγιιαα  ττέέσσσσεερραα  ((44))   
ττοουυλλάάχχιισσττοονν  έέττηη..  

  ΕΕππιισσηημμααίίννεεττααιι   όόττιι ,,   σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  υυππ’’   ααρριιθθ..   ΓΓ44αα//ΓΓΠΠ..οοιικκ..3333445544//77..66..22002222  έέγγγγρρααφφοο   
ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς,,   ααππόό  11..11..22002222  δδεενν  ιισσχχύύοουυνν  οοιι   ππεερριιοορριισσμμοοίί   σσττηηνν  υυπποοββοολλήή   
υυπποοψψηηφφιιόόττηηττααςς  γγιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  θθέέσσεεωωνν  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ.. ,,   όόππωωςς  εείίχχαανν  οορριισσττεείί   μμεε   ττοο  
άάρρθθρροο  ττρρίίττοο  ττοουυ  ΝΝ..   44665555//22002200  ((ΦΦ..ΕΕ..ΚΚ..   1166//3311..11..22002200))   κκααιι   σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,   οοιι   
εειιδδιικκεευυμμέέννοοιι   ιιααττρροοίί   κκλλάάδδοουυ  ΕΕΣΣΥΥ  δδεενν  οοφφεείίλλοουυνν  νν αα  ππααρρααιιττηηθθοούύνν  ααππόό  ττηη  θθέέσσηη  ττοουυςς   
ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  θθέέσσοουυνν  υυπποοψψηηφφιιόόττηητταα  σσεε  άάλλλληη  θθέέσσηη  εειιδδιικκεευυμμέέννοουυ  ιιααττρροούύ  ΕΕΣΣΥΥ..   
ΣΣυυννεεππώώςς  οοιι   ιιααττρροοίί   κκλλάάδδοουυ  ΕΕΣΣΥΥ  μμπποορροούύνν  νναα    δδιιεεκκδδιικκήήσσοουυνν  άάλλλληη  θθέέσσηη   ίίδδιιοουυ  ήή   
ααννώώττεερροουυ  ββααθθμμοούύ  ααππόό  ααυυττόόνν  πποουυ  κκααττέέχχοουυνν  εεφφόόσσοονν  ππλληη ρροούύνν  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ττοουυ  
άάρρθθρροουυ  66  ττοουυ  ΝΝ..   44999999//22002222..     

  

  
  
ΓΓ..   ΤΤαα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  πποουυ  ααππααιιττοούύννττααιι   γγιιαα  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  υυπποοψψηηφφιιόόττηηττααςς  γγιιαα  ττηηνν  

ππλλήήρρωωσσηη  θθέέσσεεωωνν  ιιααττρρώώνν  κκλλάάδδοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   εείίννααιι   τταα  εεξξήήςς::  

11..   ΑΑίίττηησσηη--δδήήλλωωσσηη  ηη  οοπποοίίαα  υυπποοββάάλλλλεεττααιι   ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  σσττηηνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  δδιιεεύύθθυυννσσηη  
eessyyddooccttoorrss..mmoohh..ggoovv..ggrr..   

22..     ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  γγέέννννηησσηηςς  ήή  ττοο  δδεελλττίίοο  αασσττυυννοομμιικκήήςς  ττααυυττόόττηηττααςς  ήή  φφωωττοοααννττίίγγρρααφφοο  
δδιιααββααττηηρρίίοουυ..   ΌΌτταανν  ππρρόόκκεειιττααιι   γγιιαα  πποολλίίττηη  κκρράάττοουυςς  μμέέλλοουυςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  
ΈΈννωωσσηηςς  ααππααιιττεείίττααιι   κκααιι   εεππίίσσηημμηη  μμεεττάάφφρραασσηη   ττωωνν  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν  ααυυττώώνν  κκααιι   
ττίίττλλοοςς  εελλλληηννοομμάάθθεειιααςς  ττύύπποουυ  ΒΒ’’   ήή  ββεεββααίίωωσσηη  γγ ννώώσσηηςς  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ααππόό  ττηηνν  
ααρρμμόόδδιιαα  εεππιιττρροοππήή  ττοουυ  ΚΚΕΕΣΣΥΥ..   ΔΔεενν  ααππααιιττεείίττααιι   ττίίττλλοοςς  εελλλληηννοομμάάθθεειιααςς  γγιιαα  ττοουυςς  
ιιααττρροούύςς  πποουυ  εείίννααιι   ααππόόφφοοιιττοοιι   δδεευυττεερροοββάάθθμμιιααςς   εεκκππααίίδδεευυσσηηςς    σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ήή   
ααππόόφφοοιιττοοιι   εελλλληηννιικκοούύ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ήή  δδιιααθθέέττοουυνν  ιισσοοττιιμμίίαα  κκααιι   ααννττιισσττοοιιχχίίαα  
ππττυυχχίίοουυ  ααππόό  ΔΔΟΟΟΟΤΤΑΑΠΠ  ((ΔΔΙΙΚΚΑΑΤΤΣΣΑΑ))  ήή  έέχχοουυνν  ααπποοκκττήήσσεειι   ττίίττλλοο  εειιδδιικκόόττηηττααςς  σσττηηνν  
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ΕΕλλλλάάδδαα..   ΕΕάάνν  εεππιιλλέέξξεειι   εελλλληηννιικκήή  ττόόττεε  ααρρκκεείί   ττοο  ππρροοααννααφφεερρόόμμεεννοο  ααρρχχεείίοο  μμεε   ττοο  
ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  γγέέννννηησσηηςς  ήή  ττοο  δδεελλττίίοο  αασσττυυννοομμιικκήή ςς  ττααυυττόόττηηττααςς  ήή  φφωωττοοααννττίίγγρρααφφοο  
δδιιααββααττηηρρίίοουυ..   ΣΣττηηνν  εεππιιλλοογγήή  ΠΠοολλίίττηηςς  κκρράάττοουυςς  μμέέλλοουυςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς  
ττόόττεε  μμόόννοο  θθαα  ππρρέέππεειι   νναα  ααννααρρττηηθθεείί   ααρρχχεείίοο  μμεε  ττίίττλλοο    εελλλληηννοομμάάθθεειιααςς    ττύύπποουυ  ΒΒ  ήή   
ββεεββααίίωωσσηη   γγννώώσσηηςς  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  ααππόό  ττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  εεππιιττρροοππήή  ττοουυ  ΚΚΕΕΣΣΥΥ  ήή  ττίίττλλοοςς   
δδεευυττεερροοββάάθθμμιιααςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ήή  ττίίττλλοοςς  εελλλληηννιικκοούύ  ππααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ήή  
ιισσοοττιιμμίίαα  κκααιι   ααννττιισσττοοιιχχίίαα  ππττυυχχίίοουυ  ααππόό  ΔΔΟΟΟΟΤΤΑΑΠΠ  ((ΔΔΙΙΚΚΑΑΤΤΣΣΑΑ))  ήή  ττίίττλλοοςς  εειιδδιικκόόττηηττααςς  
σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..     

33..     ΒΒιιοογγρρααφφιικκόό  σσηημμεείίωωμμαα..   ΕΕππιισσηημμααίίννεεττααιι   όόττιι   δδεενν  ααπποοττεελλεείί   υυπποοχχρρεεωωττιικκόό  
δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκόό  ααλλλλάά  υυπποοββάάλλλλεεττααιι   γγιιαα  δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  ττοουυ  σσυυμμββοουυλλίίοουυ..   ΓΓιιαα  ττηηνν  
ααππόόδδεειιξξηη  ττωωνν  οουυσσιιαασσττιικκώώνν  ππρροοσσόόννττωωνν  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι   σσττοο  ΒΒιιοογγρρααφφιικκόό  
σσηημμεείίωωμμαα,,   ααππααιιττεείίττααιι   ηη  υυπποοββοολλήή  ααρρχχεείίωωνν  ττωωνν  εεππίίσσηημμωωνν  ππιι σσττοοπποοιιηηττιικκώώνν  ήή  
ββεεββααιιώώσσεεωωνν  σστταα  ααννττίί σσττοοιιχχαα  ππεεδδίίαα  ττηηςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  εεφφααρρμμοογγήήςς,,   όόππωωςς  
κκααθθοορρίίζζοοννττααιι   σσττηηνν  ππααρροουυσσαα  ααππόόφφαασσηη..     

ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  ΑΑ::    

11..       ΠΠττυυχχίίοο..   ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ππττυυχχίίοουυ  ππααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ττηηςς  ααλλλλοοδδααππήήςς  ααππααιιττεείίττααιι   ΠΠττυυχχίίοο,,    
εεππίίσσηημμηη  μμεεττάάφφρραασσήή  κκααιι   ιισσοοττιιμμίίαα    ΔΔΟΟΑΑΤΤΑΑΠΠ,,   όόπποουυ  ααππααιιττεείίττααιι ..     

22..       ΒΒεεββααίίωωσσηη  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ  ΙΙααττρριικκοούύ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ,,   σσττηηνν  οοπποοίίαα  ββεεββααιιώώννεεττααιι   οο  σσυυννοολλιικκόόςς  
χχρρόόννοοςς  άάσσκκηησσηηςς  ττοουυ  ιιααττρριικκοούύ  ήή  οοδδοοννττιιααττρριικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς,,   ηη  αασσκκοούύμμεεννηη  
εειιδδιικκόόττηητταα  κκααιι   οο  σσυυννοολλιικκόόςς  χχρρόόννοοςς  άάσσκκηησσήήςς  ττηηςς..  

  33..     ΑΑππόόφφαασσηη     άάδδεειιααςς   ήή  ββεεββααίίωωσσηηςς   άάσσκκηησσηηςς  ιιααττρριι κκοούύ  ήή  οοδδοοννττιιααττρριικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  
ήή  άάδδεειιαα  άάσσκκηησσηηςς  ιιααττρριικκοούύ  ήή  οοδδοοννττιιααττρριικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς..   

44  ..     ΑΑππόόφφαασσηη  χχοορρήήγγηησσηηςς  ττίίττλλοουυ  εειιδδιικκόόττηηττααςς  ήή  ττίίττλλοοςς  εειιδδιικκόόττηηττααςς..   ΓΓιιαα  ττηηνν  κκααττάάλληηψψηη  
θθέέσσηηςς  ιιααττρροούύ  ΕΕΣΣΥΥ  ααππααιιττεείίττααιι ::   αα))   γγιιαα  ττοο  ββααθθμμόό  ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ''   ηη  κκααττοοχχήή  ττοουυ  ττίίττλλοουυ  
εειιδδιικκόόττηηττααςς,,   ββ))   γγιιαα  ττοο  ββααθθμμόό  ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΑΑ''   ηη  άάσσκκηησσηη  εειιδδιικκόόττηηττααςς  γγιιαα  δδύύοο  ((22))   
ττοουυλλάάχχιισσττοονν  χχρρόόννιιαα  κκααιι   γγ))   γγιιαα  ττοο  ββααθθμμόό  ΔΔιιεευυθθυυννττήή,,   ηη  άάσσκκηησσηη  εειιδδιικκόόττηηττααςς  γγιιαα  
ττέέσσσσεερραα  ((44))   ττοουυλλάάχχιισσττοονν  χχρρόόννιιαα..   

55  ..         ΥΥππεεύύθθυυννηη  ΔΔήήλλωωσσηη  σσττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  ααννααφφέέρροονν ττααιι ::   

ΓΓιιαα  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  ββααθθμμοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΒΒ’’,,   ΕΕππιιμμεελληηττήή  ΑΑ’’  κκααιι   ΔΔιιεευυθθυυννττήή::  

((αα))   δδεενν   υυππηηρρεεττώώ  σσεε   θθέέσσηη  ττοουυ  κκλλάάδδοουυΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   ήή  υυππηηρρεεττώώ  σσεε   θθέέσσηη   ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  
ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..     μμεε  θθααθθμμόό  ………………..……  κκααιι   έέχχωω  σσυυμμππλληηρρώώσσεειι   σσυυννεεχχήή  υυππηηρρεεσσίίαα  ππέέννττεε  ((55))   εεττώώνν  
σσττοονν  ΦΦοορρέέαα  ΠΠααρροοχχήήςς  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ΥΥγγεείίααςς  σσττοονν  οοπποοίίοο  υυππηηρρεεττώώ  σσήήμμεερραα..   

((ββ))   δδεενν  έέχχωω  ππααρρααιιττηηθθεείί   ααππόό  θθέέσσηη  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ.. ,,   ππρριινν  ααππόό  ττηη  
σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ππέέννττεε  ((55))   εεττώώνν  ααππόό  ττοο  δδιιοορριι σσμμόό  μμοουυ  ήή  σσεε   ααννττίίθθεεττηη  ππεερρίίππττωωσσηη   όόττιι   
έέχχοουυνν  σσυυμμππλληηρρωωθθεείί   δδύύοο  ((22))     χχρρόόννιιαα  ααππόό  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ππααρρααίίττηησσήήςς  μμοουυ..   

γγ))   δδεενν  έέχχωω  ααρρννηηθθεείί   δδιιοορριισσμμόό  σσεε  θθέέσσηη  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ιιααττρρώώνν  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..   ήή  σσεε  ααννττίίθθεεττηη  
ππεερρίίππττωωσσηη,,   όόττιι   έέχχοουυνν  σσυυμμππλληηρρωωθθεείί   δδύύοο  ((22))   χχρρόόννιιαα  ααππόό  ττηηνν  ππααρρέέλλεευυσσηη   ττηηςς  
ππρροοθθεεσσμμίίααςς  ααννάάλληηψψηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς..   
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66..     ΒΒεεββααίίωωσσηη  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς  ααππόό  ττηηνν  οοπποοίίαα  νναα  ππρροοκκύύππττεειι   όόττιι   οο   ιιααττρρόόςς  έέχχεειι   
εεκκππλληηρρώώσσεειι   ττηηνν  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  υυππηηρρεεσσίίαα  υυππααίίθθρροουυ  ήή   έέχχεειι   ααππααλλλλααγγεείί   ττηηςς  
υυπποοχχρρέέωωσσηηςς..     ΗΗ  ΒΒεεββααίίωωσσηη  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς  θθαα  ππρρέέππεειι   νναα  έέχχεειι   εεκκδδοοθθεείί   έέωωςς  
ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  λλήήξξηηςς  υυπποοββοολλήήςς  ττωωνν  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν..  

77..       ΤΤίίττλλοοςς  ιιααττρριικκήήςς  εεξξεειιδδίίκκεευυσσηηςς  ((όόπποουυ  ααππααιιττεείίττααιι))   ..               

              ΥΥΠΠΟΟΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ ::   ΤΤαα  ααρρχχεείίαα  θθαα  εείίννααιι   PPddff   ήή  JJPPEEGG  ((φφωωττοογγρρααφφίίαα))   ήή  jjppeegg  ήή  xx--ppnngg  ήή  ppnngg   
χχωωρρηηττιικκόόττηηττααςς  μμέέχχρριι   22  MMBB..     

ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  ΒΒ::     

ΤΤαα  ααπποοδδεειικκττιικκάά  ττηηςς  μμοορριιοοδδόόττηησσηηςς  ττωωνν  υυπποοψψηηφφίίωωνν  τταα  οοπποοίίαα  κκααλλοούύννττααιι   
««ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  ΒΒ»»,,   ααφφοορροούύνν  τταα  οουυσσιιαασσττιικκάά  ππρροοσσόόνντταα  τταα  οοπποοίίαα  
μμοορριιοοδδοοττοούύννττααιι   κκααιι   σσυυμμππλληηρρώώννοοννττααιι   σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  ΠΠίίνναακκεεςς  22,,   33,,   44,,   55,,   66,,   77   ττοουυ  
ππααρρααρρττήήμμααττοοςς  ΓΓ44αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..1111551100  //2200..22..22002233  ΑΑππόόφφαασσηηςς    ((ΦΦΕΕΚΚ  11002211//ΒΒ’’ ))   

  

ΌΌλλαα  τταα  ξξεεννόόγγλλωωσσσσαα  ππττυυχχίίαα  κκααιι   ππιι σσττοοπποοιιηηττιικκάά  θθαα  ππρρέέππεειι   ααππααρρααιιττήήττωωςς  νναα  έέχχοουυνν  
μμεεττααφφρραασσττεείί   εεππίίσσηημμαα  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  γγλλώώσσσσαα  ααππόό  ττιιςς  ααρρμμόόδδιιεεςς  ππρροοςς  ττοούύττοο  ααρρχχέέςς  
ττηηςς  ηημμεεδδααππήήςς..   ΣΣτταα  ααρρχχεείίαα  ppddff  ήή  jjppgg    ττωωνν  ξξεεννόόγγλλωωσσσσωωνν  ππττυυχχίίωωνν  κκααιι   ππιισσττοοπποοιιηηττιικκώώνν  
θθαα  ππρρέέππεειι   νναα  φφααίίννεεττααιι   κκααιι   ηη  σσφφρρααγγίίδδαα  ττηηςς  ΧΧάάγγηηςς  ((AAPPOOSSTTIILLLLEE))   πποουυ  έέχχεειι   ττεεθθεείί   σσττοο  
ππρρωωττόόττυυπποο  ππττυυχχίίοο  ήή  ππιι σσττοοπποοιιηηττιικκόό..     

  

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε   τταα  οορριιζζόόμμεενναα  σσττιιςς   υυππ’’   ααρριιθθμμ..ΔΔΙΙΣΣΚΚΠΠΟΟ//ΦΦ..1155//οοιικκ..88334422//11..44..22001144  ((ΑΑΔΔΑΑ::   
ΒΒΙΙΗΗ00ΧΧ--66ΥΥΖΖ))   κκααιι   ΔΔΙΙΑΑΔΔΠΠ//ΦΦ  ΑΑ..22..33//2211111199//11--99--22001144  ((ΑΑΔΔΑΑ::  ΒΒΜΜ33ΛΛΧΧ--ΥΥΝΝ99))   εεγγκκυυκκλλίίοουυςς  ττοουυ  
ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  κκααιι   ΔΔιιοοιικκηηττιικκήήςς  ΑΑνναασσυυγγκκρρόόττηησσηηςς,,   γγίίννοοννττααιι   υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  
ααπποοδδεεκκττάά  εευυκκρριιννήή  φφωωττοοααννττίίγγρρααφφαα  ξξεεννόόγγλλωωσσσσωωνν  ππττυυχχίίωωνν  κκααιι   ππιισσττοοπποοιιηηττιικκώώνν,,   υυππόό  
ττηηνν  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη   όόττιι   τταα  έέγγγγρρααφφαα  ααυυττάά  έέχχοουυνν  εεππιικκυυρρωωθθεείί   ααππόό  δδιικκηηγγόόρροο..   
  
ΓΓιιαα  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  οοιι   οοπποοίίεεςς  ππρροοκκηηρρύύσσσσοοννττααιι   μμεε   εειιδδιικκήή  εεμμππεειιρρίίαα  γγιιαα  νναα  λλάάββεειι   οο   
υυπποοψψήήφφιιοοςς  γγιιαα  δδιιοορριισσμμόό  ιιααττρρόόςς  ττηηνν  ααννάάλλοογγηη  μμοορριιοοδδόόττηησσηη  θθαα  ππρρέέππεειι   νναα  υυπποοββάάλλεειι   
ααρρχχεείίαα  PPDDFF  ήή    JJPPEEGG    ((φφωωττοογγρρααφφίίαα))   ήή  jjppeegg  ήή  xx--ppnngg    χχωωρρηηττιικκόόττηηττααςς  μμέέχχρριι   22  ΜΜΒΒ  μμεε  τταα  
ππιισσττοοπποοιιηηττιικκάά  ήή  ττιιςς  ββεεββααιιώώσσεειιςς  τταα    οοπποοίίαα  θθαα  ττηηνν  ααπποοδδεειικκννύύοουυνν..   ΕΕάάνν  δδεενν  δδιιααθθέέττεειι  
ττηη  ζζηηττοούύμμεεννηη  εειιδδιικκήή  εεμμππεειιρρίίαα,,   μμπποορρεείί   νναα  δδηηλλώώσσεειι   κκααιι   νναα  λλάάββεειι   τταα  μμόόρριιαα  πποουυ  
ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  σσττηηνν  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  πποουυ  δδιιααθθέέττεειι   μμεεττάά  ττηη  λλήήψψηη  ττηηςς  εειιδδιικκόόττηηττάάςς  ττοουυ..     

    
ΔΔ..   ΗΗ  ααίίττηησσηη--δδήήλλωωσσηη  υυπποοψψηηφφιιόόττηηττααςς,,   υυπποοββάάλλλλεεττααιι   σσττηηνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  δδιιεεύύθθυυννσσηη  
eessyyddooccttoorrss..mmoohh..ggoovv..ggrr,,     μμεε  ττηη   χχρρήήσσηη   ττωωνν  κκωωδδιικκώώνν  εειισσααγγωωγγήήςς  σσττοο  TTAAXXIISSNNEETT,,   ααππόό   
2211..0033..22002233  ώώρραα  1144..0000  ((μμεεσσηημμέέρριι ))     κκααιι   λλήήγγεειι   σσττιιςς  3311..0033..22002233  ώώρραα  2244..0000  
((μμεεσσάάννυυχχτταα))..     

ΚΚάάθθεε  υυπποοψψήήφφιιοοςς  δδύύννααττααιι   νναα  υυπποοββάάλλεειι   μμίίαα  ((11))   ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  ααίίττηησσηη  ααννάά  έέγγκκρριισσηη   
ππρροοκκήήρρυυξξηηςς   θθέέσσεεωωνν..   ΟΟ  υυπποοψψήήφφιιοοςς  δδύύννααττααιι   νναα  δδηηλλώώσσεειι   έέωωςς  ττρρεειιςς  ((33))   θθέέσσεειιςς  ττηηςς   
εειιδδιικκόόττηηττάάςς  ττοουυ  γγιιαα  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  ππρροοκκηηρρυυγγμμέέννωωνν  θθέέσσεεωωνν  σσεε   ννοοσσοοκκοομμεείίαα  κκααιι   
γγεεννιικκάά  ννοοσσοοκκοομμεείίαα--κκέέννττρραα  υυγγεείίααςς  σσεε   όόλλεεςς   ττιιςς  ΔΔιιοοιικκήήσσεειιςς  ΥΥγγεειιοοννοομμιικκώώνν  ΠΠεερριιφφεερρεειιώώνν  
((ΔΔ..ΥΥ..ΠΠΕΕ))   κκααιι   έέωωςς  ττρρεειιςς  ((33))   θθέέσσεειιςς   ττηηςς  εειιδδιικκόόττηηττάάςς  ττοουυ  γγιιαα  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν   
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ππρροοκκηηρρυυγγμμέέννωωνν  θθέέσσεεωωνν  σσεε  δδοομμέέςς  ππρρωωττοοββάάθθμμιιααςς  φφρροοννττίίδδααςς  υυγγεείίααςς  μμίίααςς  ((11))   μμόόννοο   
ΔΔ..ΥΥ..ΠΠΕΕ..   δδηηλλώώννοοννττααςς  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  κκααιι   ττηη  σσεειιρράά  ππρροοττίίμμηησσήήςς  ττοουυ..     

ΣΣττοο  ααννώώττααττοο  όόρριιοο  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  θθέέσσεεωωνν  δδεενν  σσυυμμππεερριι λλααμμββάάννοοννττααιι   οοιι   θθέέσσεειιςς  ττοουυ  
ΕΕ..ΚΚ..ΑΑ..ΒΒ..   σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι   σσττηηνν  ίίδδιιαα  έέγγκκρριισσηη  ππρροοκκήήρρυυξξηηςς..       

ΗΗ  υυπποοψψηηφφιιόόττηητταα  υυπποοββάάλλλλεεττααιι   ηηλλεεκκττρροοννιικκάά,,   μμέέσσωω  ττηηςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττοουυ  
ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς  eessyyddooccttoorrss..mmoohh..ggoovv..ggrr,,   εεννττόόςς  ππρροοθθεεσσμμίίααςς,,   ηη  οοπποοίίαα  οορρίίζζεεττααιι   μμεε   
ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  έέγγκκρριισσηηςς  ττηηςς  ππρροοκκήήρρυυξξηηςς  θθέέσσεεωωνν  σσυυννοοδδεευυόόμμεεννηη  μμεε  τταα  ααππααιιττοούύμμεενναα  
δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά,,   ωωςς  αακκοολλοούύθθωωςς::    

αα))   τταα  ααννααγγκκααίίαα  γγιιαα  ττηηνν  εεγγκκυυρρόόττηητταα  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττοουυ  υυπποοψψηηφφίίοουυ  σσττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  
εεππιιλλοογγήήςς,,   τταα  οοπποοίίαα  κκααλλοούύννττααιι   ««ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  ΑΑ»»,,   σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοονν  ππίίνναακκαα  
11  ττοουυ  ππααρρααρρττήήμμααττοοςς,,   κκααθθώώςς  κκααιι     

ββ))   τταα  ααπποοδδεειικκττιικκάά  ττηηςς  μμοορριιοοδδόόττηησσηηςς  ττωωνν  υυπποοψψηηφφίίωωνν,,   τταα  οοπποοίίαα  κκααλλοούύννττααιι  
««ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  ΒΒ»»,,   πποουυ  ααφφοορροούύνν  τταα  οουυσσιιαασσττιικκάά  ππρροοσσόόνντταα,,   τταα  οοπποοίίαα  
μμοορριιοοδδοοττοούύννττααιι   κκααιι   σσυυμμππλληηρρώώννοοννττααιι   σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  ππίίνναακκεεςς  22,,33,,44,, ,,55,,   66  κκααιι   77   ττοουυ  
ππααρρααρρττήήμμααττοοςς  ττηηςς  ΥΥπποουυρργγιικκήήςς  ΑΑππόόφφαασσηηςς  μμεε   ααρριιθθ..   ΓΓ44αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..   
1111551100//2200..22..22002233((ΑΑΔΔΑΑ::  66ΛΛΠΠΜΜ446655ΦΦΥΥΟΟ--ΕΕΥΥΕΕ))..   

ΗΗ  ααίίττηησσηη--δδήήλλωωσσηη  εεππέέχχεειι   κκααιι   θθέέσσηη   υυππεεύύθθυυννηηςς  δδήήλλωωσσηηςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  88  ττοουυ  νν..   
11559999//11998866//   ((ΑΑ’’,,   7755)),,   ωωςς  ππρροοςς   ττηηνν  αακκρρίίββεειιαα  ττωωνν  δδηηλλοούύμμεεννωωνν  σσ’’   ααυυττήήνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττοουυ  
υυπποοψψηηφφίίοουυ..  

ΔΔεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι   ηη  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  ττωωνν  ααιιττήήσσεεωωνν  ––  δδηηλλώώσσεεωωνν  γγίίννεεττααιι   ηηλλεεκκττρροοννιικκάά,,   οοιι  
υυπποοψψήήφφιιοοιι   υυπποοχχρρεεοούύννττααιι   νναα  σσυυμμππλληηρρώώσσοουυνν  τταα  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ττεεττρρααγγωωννίίδδιιαα  κκααιι   ππεεδδίίαα  
ττηηςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  ααίίττηησσηηςς  ––  δδήήλλωωσσηηςς,,   πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι   σσεε  ααννττίί σσττοοιιχχαα  ππρροοσσόόνντταα  ήή   
κκρριιττήήρριιαα  ήή  ιιδδιιόόττηηττεεςς  κκααιι   νναα  υυπποοββάάλλοουυνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  τταα  ααννττίίσσττοοιιχχαα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά..   
ΗΗ  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  ααίίττηησσηη--δδήήλλωωσσηη  μμεεττάά  ττηηνν  οορριισσττιι κκήή  κκααττααχχώώρριισσήή  ττηηςς  ππααρρέέχχεεττααιι   σσεε  
εεκκττυυππώώσσιιμμηη  μμοορρφφήή,,   ηη  οοπποοίίαα  ααννααγγρράάφφεειι   κκααιι   ττοονν  ααρριιθθμμόό  ττοουυ  ππρρωωττοοκκόόλλλλοουυ  
ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  ααίίττηησσηηςς..   ΕΕάάνν  δδεενν  σσυυμμππλληηρρωωθθοούύνν//εεππιιλλεεγγοούύνν  τταα  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  
ττεεττρρααγγωωννίίδδιιαα  ––  ππεεδδίίαα,,   ττόόττεε  ηη   ααίίττηησσηη  δδεενν   κκααττααχχωωρρεείίττααιι   κκααιι   εείίννααιι   ααδδύύννααττοο  νναα   
υυπποοββλληηθθεείί ..   ΗΗ  υυπποοββοολλήή  ππεερριι σσσσόόττεερρωωνν  ττηηςς  μμίίααςς   ααιιττήήσσεεωωνν  ––  δδηηλλώώσσεεωωνν  δδεενν  εείίννααιι   
εεφφιικκττήή,,   όόμμωωςς  οο  υυπποοψψήήφφιιοοςς  δδύύννααττααιι ,,   εεννττόόςς  ττηηςς  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  υυπποοββοολλήήςς  ααιιττήήσσεεωωνν,,   νναα  
αακκυυρρώώσσεειι   ττηηνν  υυπποοββλληηθθεείίσσαα  κκααιι   νναα  υυπποοββάάλλεειι   εενν  ννέέοουυ  ααίίττηησσηη  ––  δδήήλλωωσσηη..     

ΤΤαα  ααππααρρααίίττηητταα  κκααττάά    ππεερρίίππττωωσσηη  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά,,   μμεε  τταα  οοπποοίίαα  ααπποοδδεειικκννύύοοννττααιι   τταα  
ααππααιιττοούύμμεενναα  ττυυππιικκάά  κκααιι   μμοορριιοοδδοοττοούύμμεενναα  ππρροοσσόόνντταα,,   τταα  κκρριιττήήρριιαα  ήή  ιιδδιιόόττηηττεεςς  πποουυ  
εεππιικκααλλοούύννττααιι   οοιι   υυπποοψψήήφφιιοοιι   μμεε  ττηηνν  ααίίττηησσηη  εεγγγγρρααφφήήςς  ττοουυςς,,   εεππιισσυυννάάππττοοννττααιι   
ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  σσττηηνν  ααίίττηησσήή  ττοουυςς  σσεε  ααρρχχεείίαα  μμοορρφφήήςς  PPddff  ήή  JJPPEEGG  ((φφωωττοογγρρααφφίίαα))   ήή  jjppgg  ήή  
xx--ppnngg  ήή    ppnngg  χχωωρρηηττιικκόόττηηττααςς  μμέέχχρριι   22  ΜΜΒΒ..     

ΤΤοο  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ΚΚρρίίσσηηςς  κκααιι   ΕΕππιιλλοογγήήςς  έέχχεειι   δδιικκααίίωωμμαα  νναα  ζζηηττήήσσεειι   ααππόό  ττοουυςς  υυπποοψψήήφφιιοουυςς  
ιιααττρροούύςς  οοπποοιιααδδήήπποοττεε   δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκόό  ήή  έέγγγγρρααφφοο  ((ΤΤύύπποουυ  ΒΒ'')) ,,   εείίττεε   γγιιαα  νναα  κκρρίίννεειι   όόττιι   
εείίννααιι   ααππααρρααίίττηηττοο  γγιιαα  ττηη   δδιιααδδιικκαασσίίαα  εείίττεε  λλόόγγωω  εεννδδεεχχόόμμεεννοουυ  ττεεχχννιικκοούύ  ππρροοββλλήήμμααττοοςς  
σσεε  κκάάπποοιιοο  ααππόό  τταα  υυπποοββλληηθθέένντταα  ααρρχχεείίαα  ((ΤΤύύπποουυ  ΑΑ΄́κκ..ΒΒ'')) ..   
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ΑΑιιττήήσσεειιςς  --   δδηηλλώώσσεειιςς  πποουυ  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι   μμεεττάά  ττηη  λλήήξξηη   ττηηςς  ππρροοθθεεσσμμίίααςς,,   δδεε   γγίίννοοννττααιι   
δδεεκκττέέςς..  

ΕΕ..   ΗΗ  ααππόόφφαασσηη  ππρροοκκήήρρυυξξηηςς  ααννααρρττάάττααιι   ααυυθθηημμεερρόόνν  σσττηη  ΔΔΙΙΑΑΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ,,   σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  
δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..33886611//22001100  ((ΦΦΕΕΚΚ  111122//ΑΑ’’ )) ,,   σσττηηνν  ιι σσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  ΓΓ..ΝΝ..ΘΘ..   
««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»»  ((wwwwww.. iippppookkrraattiioo..ggrr))   κκααιι   ααπποοσσττέέλλλλεεττααιι   ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  σσττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  
ΥΥγγεείίααςς  σσττηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ddppnnpp__aa@@mmoohh..ggoovv..ggrr,,   κκααθθώώςς  κκααιι  σσττηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  
44yyppee@@44yyppee..ggrr  ττηηςς  44ηη  ΥΥ..ΠΠΕΕ..   ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  κκααιι   ΘΘρράάκκηηςς..   ΕΕππίίσσηηςς  κκοοιιννοοπποοιιεείίττααιι   σσττοονν  
ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΙΙααττρριικκόό  ΣΣύύλλλλοογγοο  σσττηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ppiissiinnffoo@@ppiiss..ggrr  κκααιι   σσττοονν  ΙΙααττρριικκόό  ΣΣύύλλλλοογγοο  
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  σσττηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ggrraammmmaattiiaa@@iisstthh..ggrr..   

                                                                              

                        ΟΟ    ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝ ΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟΥΥ  

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                          ΑΑΝΝΤΤΩΩΝΝΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΣΣ  
  
ΚΚοοιιννοοπποοίίηησσηη::  
   ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΥΥγγεείίααςς  
   44ηη  ΔΔ..ΥΥ..ΠΠεε  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς--   ΘΘρράάκκηηςς   
   ΠΠααννεελλλλήήννιιοοςς  ΙΙααττρριικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  
   ΙΙααττρριικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  
  
ΕΕσσωωττεερριικκήή  δδιιααννοομμήή::  
   ΓΓρρααφφεείίοο  ΔΔιιοοιικκηηττήή  
   ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑννααππλληηρρωωττήή  ΔΔιιοοιικκηηττήή  
   ΔΔιιεευυθθυυννττήή  ΙΙααττρριικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  
   ΥΥπποοδδιιεεύύθθυυννσσηη  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  
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