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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ
-----------------------------Ο Γηνηθεηήο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ άκνπ “ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ”
΄Δρνληαο ππφςε:
1.Σηο δηαηάμεηο:
. Σνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ21Α΄) « Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ
θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
. Σνπ άξζξνπ 8 Κεθ. Β΄ηνπ Ν.3329/2005 θαη ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ζρεηηθά κε ην
φξην ειηθίαο ηαηξψλ ζε πεξηνρέο άγνλεο θαη πξνβιεκαηηθέο
. Σνπ Ν.3252/2004 «ζχζηαζε ΔΝΔ και άλλες διατάξεις»
. Σνπ Ν.3370/2005 «νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο»
. Κεθ. Πέκπην ηνπ Ν.3580/2007, -άιιεο δηαηάμεηο (ζέκαηα ΔΤ)
. Σνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3754/2009 «έληαμε θαη εμέιημε ησλ Ννζνθνκεηαθψλ ηαηξψλ ζην
ΔΤ»
.Σνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98 Α΄) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη
ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
.Σνπ Π.Γ/γκαηνο 73/2015 (ΦΔΚ 116 Α΄) « Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο,
Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ».
2. Σελ ππ΄αξηζ. Τ25/06.10.2015 (ΦΔΚ 2144 Β΄) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε
αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Τγείαο Παχιν Πνιάθε».
3. Σελ ππ΄αξηζ. Α2α/Γ.Π. νηθ.22211/22.03.2016 (ΦΔΚ 794 Β΄) Τπνπξγηθή Απφθαζε
«Γηαδηθαζία θαη ηξφπνο πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξψλ Δ..Τ θαη πξνζεζκία θαη ηξφπνο
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ».
4. Σελ ππ΄αξηζ. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./96/25883/20.08.2015 έγθξηζε ζέζεσλ.
5. Σα ππ΄ αξηζ. ΓΑΑΓ 8172/22.12.2016, ΓΑΑΓ 26639/15.06.2017, ΓΑΑΓ
17029/13.04.2017, ΓΑΑΓ 8412/23.02.2017, ΓΑΑΓ 20113/08.05.2017 θαη ΓΑΑΓ
20119/08.05.2017 έγγξαθα ηεο Γηνίθεζεο 2εο Τ.ΠΔ. κε ηα νπνία δεηείηαη ε εθ λένπ έγθξηζε
πξνθήξπμεο ησλ ζέζεσλ γηα ηα Ννζνθνκεία θαη ηηο κνλάδεο πγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. πνπ
απέβεζαλ άγνλεο.
6. Σα ππ΄ αξηζ. πξση. 10410/19.10.2016, 4100/12.04.2017 θαη 4361/24.04.2017 έγγξαθα ηνπ
Γ.Ν. άκνπ, κε ηα νπνία δεηήζεθε ε επαλαπξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ.
7. Σνλ Οξγαληζκφ ηνπ Γ.Ν. άκνπ (ΦΔΚ 3281/10.12.2012/η.Β΄) θαη (ΦΔΚ1289/28.5.13/η.
Β΄).
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8. Σελ ππ΄αξηζ. Α2α/Γ.Π/46023/12.07.2017 Τπνπξγηθή Απφθαζε «Έγθξηζε γηα πξνθήξπμε
ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ ΔΤ».

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Σε πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε ησλ παξαθάησ επί ζεηεία ζέζεσλ, εηδηθεπκέλσλ
ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ ΔΤ σο εμήο :
1.Γχν (2) ζέζεηο Φπρηαηξηθήο (γηα ην Κ.Φ.Τ) ζην βαζκφ ηνπ Δπηκειεηή Α΄
2.Μία (1) ζέζε Παηδηαηξηθήο ζην βαζκφ ηνπ Δπηκειεηή Α΄
3.Μία (1) ζέζε Παζνινγίαο ζην βαζκφ ηνπ Δπηκειεηή Α΄
χκθσλα κε ην άξζξν 34 ηνπ Ν.3329/2005 ην φξην ειηθίαο δελ ηζρχεη γηα ηαηξνχο θαη
νδνληηάηξνπο πνπ επηζπκνχλ λα θαηαιάβνπλ ζέζεηο νη νπνίεο πξνθεξχζζνληαη ζε πεξηνρέο
άγνλεο θαη πξνβιεκαηηθέο Α΄ θαηεγνξίαο, φπσο νξίδνληαη ζην Π.Γ. 131/1987 (ΦΔΚ 73 η. Α΄)
ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΠΟΨΖΦΗΟΣΖΣΑ:
Γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη φζνη έρνπλ:
α. Διιεληθή ηζαγέλεηα (πιελ φζσλ πξνέξρνληαη απφ θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ)
β. Άδεηα Άζθεζεο Ηαηξηθνχ Δπαγγέικαηνο
γ. Σίηιν άζθεζεο ηεο αληίζηνηρεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο.
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ:
1.Αίηεζε-Γήισζε ζε εηδηθφ έληππν ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο (www.moh.gov.gr), ζηνλ ηζηφηνπν ησλ Γ.Τ.Πε θαη ησλ Ννζνθνκείσλ ή
ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία ππνβάιινληαη ηα δηθαηνινγεηηθά. Ζ αίηεζε-δήισζε
ζπκπιεξψλεηαη κε αθξίβεηα θαη ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη. Αηηήζεηο ζε άιιν
έληππν ή αηηήζεηο ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία δελ
γίλνληαη δεθηέο.
2. Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ. ε πεξίπησζε πηπρίνπ Παλεπηζηεκίνπ θξάηνπο κέινπο ηεο
Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο απαηηείηαη θαη θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζεο. ε πεξίπησζε
πηπρίσλ απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο, απαηηείηαη θσηναληίγξαθν ηνπ
μελφγισζζνπ πηπρίνπ, θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζεο θαη θσηναληίγξαθν ηεο
απφθαζεο ηζνηηκίαο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ.
3. Φσηναληίγξαθν απφθαζεο άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.
4. Φσηναληίγξαθν απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο.
5. Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη
- Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο
- Ζ αζθνχκελε εηδηθφηεηα θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζήο ηεο.
6. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ή θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή
θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα πνιίηε θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
7. Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο,ή βεβαίσζε
λφκηκεο απαιιαγήο φπνπ είλαη απαξαίηεηε.
8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ηα
εμήο:
(α) φηη δελ έρεη αξλεζεί δηνξηζκφ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ΔΤ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε, φηη
έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο αλάιεςεο
ππεξεζίαο.
(β) φηη δελ έρεη παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ ΔΤ πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε
δχν (2) ρξφλσλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε
(5) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαίηεζήο ηνπ.
(γ) φηη έρεη ζπκπιεξψζεη δχν (2) ρξφληα ζπλερνχο ππεξεζίαο ζε νκνηφβαζκε κε ηελ
θξηλφκελε ζέζε εάλ είλαη ήδε ηαηξφο ηνπ ΔΤ.
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9. Γηα ηηο ζέζεηο πνπ ζα πξνθεξπρζνχλ κέρξη 31/12/2017, ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ
γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη δελ ππεξεηεί ζην ΔΤ ή φηη έρεη
ππνβάιιεη παξαίηεζε απφ ηε ζέζε ηαηξνχ θιάδνπ ΔΤ ζηελ νπνία ππεξεηεί. Ζ παξαίηεζε
ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ζηνλ θνξέα πνπ ππεξεηεί ν ππνςήθηνο, κέρξη ηε ιήμε
πξνζεζκίαο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο.
10. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη πεξηιεπηηθά ηα νπζηαζηηθά πξνζφληα
ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηδηαίηεξα εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.8 ηνπ
άξζξνπ 37 ηνπ Ν.2519/97 (ΦΔΚ 165Α΄).
Δθηφο απφ απηά ν ππνςήθηνο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε θάζε
ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απνηειεί νπζηαζηηθφ θξηηήξην γηα ηελ θξίζε θαη αμηνιφγεζή
ηνπ απφ ην πκβνχιην θξίζεο.
11. Γηα ηελ απφδεημε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ
ζεκείσκα, απαηηείηαη ε ππνβνιή επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ.
12.Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ
πεξηιεπηηθά. Αλάηππα δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά
ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί ηέηνηεο εξγαζίεο, ππνβάιινληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ
ππνςεθίνπ.
Δπηζηεκνληθέο εξγαζίεο γξακκέλεο ζε μέλε γιψζζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη
κεηαθξαζκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
13. Οη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ βεβαίσζε
γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε νπνία ρνξεγείηαη κεηά απφ εμεηάζεηο ελψπησλ ηεο
αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔ..Τ) θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ
Γ/10424/31.03.1993 (ΦΔΚ 263Β΄) ππνπξγηθή απφθαζε.
Γηα ηνπο ηαηξνχο πνπ είλαη απφθνηηνη Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ή έρνπλ απνθηήζεη ηίηιν
εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, δελ απαηηείηαη βεβαίσζε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.
14. Δηδηθέο πξνυπνζέζεηο ή θσιχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ πξνθήξπμε
απνδεηθλχνληαη κε ηελ θαηάζεζε ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, βεβαηψζεσλ ή ππεχζπλσλ
δειψζεσλ πνπ ζα πεξηγξάθνληαη ζηελ ίδηα ηελ πξνθήξπμε.
α) φια ηα μελφγισζζα πηπρία θαη πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα έρνπλ
κεηαθξαζηεί επίζεκα ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ηηο αξκφδηεο πξνο ηνχην αξρέο ηεο
εκεδαπήο. ηα απιά θσηναληίγξαθα ησλ μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζα
πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ε ζθξαγίδα ηεο Υάγεο (APOSTILLE) πνπ έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν
πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθφ.
β) Ζ αίηηζη – δήλωζη με όλα ηα δικαιολογηηικά, ςποβάλλεηαι ζηο Νοζοκομείο πος
πποκηπύζζει ηιρ θέζειρ ειρ ηεηπαπλούν, ενηόρ ηηρ οπιζθείζαρ από ηην πποκήπςξη
πποθεζμίαρ.
Αιηήζειρ – δηλώζειρ πος ςποβάλλονηαι μεηά ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ, δεν γίνονηαι
δεκηέρ.
γ) Αηηήζεηο – δειψζεηο καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη
ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο, κέζα ζηελ νξηζζείζα
πξνζεζκία. Γηα ηηο αηηήζεηο απηέο ε εκεξνκελία ππνβνιήο πξνθχπηεη είηε απφ ηε ζθξαγίδα
ηνπ ηαρπδξνκείνπ είηε απφ ην απνδεηθηηθφ παξάδνζεο ζηελ εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο.
ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ
Ζ αίηεζε-δήισζε κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη ζε πξνζεζκία 20 εκεξψλ πνπ
αξρίδεη ζηηο 16/08/2017 θαη ιήγεη ζηηο 04/09/2017
Αηηήζεηο-δειψζεηο κεηά ηε ιήμε ηεο νξηζζείζεο πξνζεζκίαο δε γίλνληαη δεθηέο.
Οη αηηήζεηο-δειψζεηο κε ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ή λα ηαρπδξνκεζνχλ κε
ζπζηεκέλν δέκα ζηελ Γηεχζπλζε: Γενικό Νοζοκομείο άμος «Άγιορ Πανηελεήμων»
Σμήμα Γιασείπιζηρ Ανθπώπινος
ςνηαγμαηάπσος Κεθαλοπούλος 17 –Σ.Κ. 83100 άμορ.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παίξλνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ην Γξαθείν
Πξνζσπηθνχ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ζην ηειέθσλν 2273083125,195.-
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Ζ παξνχζα πξνθήξπμε αλαξηάηαη απζεκεξφλ ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α΄), θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Ν. άκνπ
(www.nosokomeiosamou.gr). Δπίζεο, θνηλνπνηείηαη ζηνλ Παλειιήλην Ηαηξηθφ χιινγν θαη
ζηνλ Ηαηξηθφ χιινγν άκνπ, ελψ απνζηέιιεηαη θαη ζηελ 2ε Τ.ΠΔ. Πεηξαηψο θαη Αγαίνπ,
πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (www.2dype.gr/).

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ

ΛΑΕΑΡΟ Ν. ΘΔΟΦΗΛΟ

