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ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΗ 2θσ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ»                                                                          
ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ     ΑΜΟ  22/08/2019 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ    Α.Π. 10032 
Σαχ. Δ/νςθ : υντ. Κεφαλοποφλου 17 
Σαχ. Κώδικασ: 83100,  
Σθλζφωνο :2273083194  
 
 

 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

ΓΙΑ  ΣΘΝ ΠΡΟΛΘΨΘ ΔΤΟ (2) ΙΑΣΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΘ , ΜΕ ΚΑΘΕΣΩ ΕΚΔΟΘ  
ΑΠΟΔΕΙΞΘ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ , ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΘΡΕΙΕ  ΣΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΘΜΑ  ΣΟΤ 
Γ.Ν. ΑΜΟΤ  «ΑΓΙΟ ΠΑΝTΕΛΕΘΜΩΝ», ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΘΜΑ ΔΤΟ (2) ΜΘΝΩΝ.  

 
 
   Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σον Οργανιςμό του Νοςοκομείου (ΦΕΚ 3281/Β/10.12.2012  και 1289/τΒϋ/28-05-2013). 

2. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 41 του Ν. 4058/2012 (ΦΖΚ 63/Α/2012), όπωσ 

αντικαταςτάκθκε από τισ διατάξεισ του άρκρου 44 του Ν. 4486/2017 (ΦΖΚ 115/Α/7-8-2017). 

3. Σθσ παρ. 1 του άρκρου  182 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/05-05-2014). 

4. Σων  παρ. 2 και 3  του άρκρου  34 του Ν. 4325/2015  (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-05-2015). 

5. Σθ  με αρικμό  18θ/17-07-2019  (κζμα 1ο) Απόφαςθ του Δ. . του Γενικοφ Νοςοκομείου άμου   

«Άγιοσ Παντελειμων» (ΑΔΑ 6ΕΗ746907Ξ-Θ). 

6. Σο με αρικμ. πρωτ. 8594/17-07-2019 διαβιβαςτικό τθσ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ  υμβουλίου 

με κζμα ζγκριςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ με Δ.Π.Τ.  με ιατροφσ ειδικότθτασ παιδιατρικισ.  

7. Σθ με αρικμό Β2.α/Γ.Π.οικ.56203 /29-07-2019 βεβαίωςθ του Γενικοφ Διευκυντι Οικονομικϊν 

Τπθρεςιϊν. 

8. Σθ  με αρικμό Γ4β/Γ.Π .οικ. 57296/ 02-08-2019   Εγκριτικι Απόφαςθ του Τπουργοφ Τγείασ με 

κζμα: «Ζγκριςθ ςυνεργαςίασ Νοςοκομείου με ιατροφσ, με κακεςτϊσ ζκδοςθσ απόδειξθσ  

παροχισ υπθρεςιϊν». 

9. Σισ  επιτακτικζσ υπθρεςιακζσ  ανάγκεσ για τθν ομαλι και εφρυκμθ λειτουργία του 

Παιδιατρικοφ  Σμιματοσ του Νοςοκομείου μασ. 

10. Σο γεγονόσ ότι θ ςυνολικι δαπάνθ βαρφνει τισ προβλεπόμενεσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ 

του Νοςοκομείου μασ.] 

11.  Σθ με αρικμό 9518/07-08-2019 πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 
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Σο Γενικό Νοςοκομείο άμου «Άγιοσ Παντελειμων» για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του και για τθν 

εφρυκμθ λειτουργία του, ενδιαφζρεται να ςυνεργαςτεί με  δφο (2) ιατροφσ ειδικότθτασ Παιδιατρικισ, 

υπό κακεςτϊσ ζκδοςθσ από   αυτοφσ  δελτίου απόδειξθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τισ παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ τουσ, για χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν. 

Κακικοντα  

Ο κάκε  ιατρόσ   κα παρζχει  τισ υπθρεςίεσ του ςτο Παιδιατρικό  Σμιμα με  εφθμερίεσ ( ενεργείσ, 

μεικτζσ, ετοιμότθτασ) κατά τισ κακθμερινζσ, τα αββατοκφριακα και τισ  αργίεσ, ςφμφωνα με τισ 

ανάγκεσ του Σμιματοσ και του μθνιαίου προγράμματοσ εφθμεριϊν του, για ςυνολικό αρικμό  δζκα 

(10)  εφθμεριϊν ανά μινα. 

 
Οι υποψιφιοι πρζπει να είναι : 

1. Ζλλθνεσ πολίτεσ  

2. Να μθν ζχουν καταδικαςτεί για αδικιματα αςυμβίβαςτα με τθ δθμοςιοχπαλλθλικι 

ιδιότθτα.  

3. Να ζχουν υγεία και φυςικι καταλλθλότθτα, θ οποία τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των 

κακθκόντων τθσ κζςθσ.  

4. Οι άντρεσ, μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων, να ζχουν 

εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν νομίμωσ απαλλαγεί από 

αυτζσ και να μθν είναι ανυπότακτοι ι να μθν ζχουν καταδικαςτεί για λιποταξία με 

τελεςίδικθ απόφαςθ.  

5. Δεν ιςχφει περιοριςμόσ ορίου θλικίασ (παρ. 2, αρ.4, του Ν.4528/2018 ) 

6. Να είναι εγγεγραμμζνοι ςτθ Δ.Ο.Τ. ωσ επιτθδευματίεσ. 

Συπικά  προςόντα  

1. Πτυχίο Ιατρικισ χολισ Πανεπιςτθμίου τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ     

αλλοδαπισ 

2. Άδεια αςκιςεωσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ 

3. Σίτλο αντίςτοιχθσ με τθν κζςθ ιατρικισ ειδικότθτασ 

4. Να είναι εγγεγραμμζνοσ/θ ςτον Ιατρικό φλλογο άμου. 

 
  Τποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ  

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ θ οποία επζχει και κζςθ 

Τπεφκυνθσ διλωςθσ μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά είτε αυτοπροςώπωσ, είτε με άλλο 

ΑΔΑ: 6ΖΟΞ46907Ξ-ΩΦΨ



 
 

3 
 

εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ 

κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι, είτε ταχυδρομικά με απόδειξθ ςτθ Διεφκυνςθ:  

Γενικό  Νοςοκομείο άμου «Άγιοσ Παντελειμων» , υντ. Κεφαλοποφλου 17, Βακφ άμου, Σ.Κ. 83100,  

 με τθν ζνδειξθ «Για τθν πρόςκλθςθ  εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςυνεργαςία με ιατροφσ 

ειδικότθτασ Παιδιατρικισ ςτο Γ.Ν. άμου». 

 
Η χρονικι περίοδοσ υποβολισ των αιτιςεων ορίηεται από  26/08/2019   ζωσ και    

06/09/2019. 
 
Ωσ θμερομθνία κατάκεςθσ ςε περίπτωςθ αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικϊσ, λογίηεται θ 

θμερομθνία αποςτολισ του φακζλου, θ οποία αποδεικνφεται από τθ ςφραγίδα ταχυδρομείου ι με 

αποδεικτικό τθσ εταιρείασ ταχυμεταφοράσ, ο οποίοσ μετά τθν αποςφράγιςι του επιςυνάπτεται ςτθν 

αίτθςθ των υποψθφίων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μαηί με τθν αίτθςι τουσ, πρζπει να υποβάλλουν: 

1) Αντίγραφο των δυο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ. 

2) Αντίγραφο τίτλων ςπουδϊν. 

3) Αντίγραφο άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ. 

4) Αντίγραφο άδειασ χρθςιμοποίθςθσ τίτλου ειδικότθτασ. 

5) Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. 

6) Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία να αναφζρουν ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί για ποινικά αδικιματα. 

7) φντομο Βιογραφικό .  

Οι ενδιαφερόμενοι επιλεγζντεσ  ιατροί κα υπογράψουν  ςχετικι ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν 

με το Νοςοκομείο μασ, ζναντι ςυνολικισ αμοιβισ τριϊν χιλιάδων (3.000) ευρϊ  ο κακζνασ,  

ςυμπεριλαμβανομζνων των νόμιμων κρατιςεων.  

 

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ 

 

ΛΑΗΑΡΟ Ν. ΘΕΟΦΙΛΟ 

 

Κοινοποίθςθ  

1. Τπουργείο Τγείασ  
2. 2θ ΤΠΕ Πειραιϊσ σ & Αιγαίου  
3. Πανελλινιοσ Ιατρικόσ φλλογοσ 
4.  Ιατρικόσ φλλογοσ άμου 
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