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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                    ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ                                                                                 

                5
ε
 Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα 

Θεζζαιίαο & ηεξεάο Ειιάδαο 

      Καξδίηζα: 01-09-2017  

     Αξ.Πξση.: 11409 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣΑ                    

ΣΜΗΜΑ Γ.Α.Γ.                                      

Πιεξνθνξίεο:θχιια Γεσξγία 

Σαρ.Γ/λζε:    Σέξκα Σαπξσπνχ                  

Σ.Κ. 431 00  ΚΑΡΓΙΣΑ               

Σει.:    24413-51339                                 

FAX:   24410-26313  

 
 

ΘΔΜΑ: Πποκήπςξη θέζευν ειδικεςμένυν ιαηπών ηος κλάδος ΔΤ για ηο Γενικό 

Νοζοκομείο Καπδίηζαρ. 

 

Σο Γενικό Νοζοκομείο Καπδίηζαρ έσονηαρ ςπότη: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26 θα 27 ηνπ  Ν.1397/83 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο», φπσο 

ηζρχεη.. 

2. Tηο δηαηάμεηο ησλ Ν.2071/92, Ν.2194/94  θαη N.2519/97. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν.2071/1992 (ΦΔΚ 123 η.Α΄), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21 

η.Α΄).  

4.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 θαη 36 ηνπ Ν.4368/2016. 

5. Σελ αξηζκ.ΓΤ13α/39832/97 (ΦΔΚ 1088/97 η Β΄) απφθαζε ηεξάξρεζε θξηηεξίσλ θξίζεο 

θαη ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ γηα ζέζεηο ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ ΔΤ  

6.  Σνλ Οξγαληζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο, φπσο ηζρχεη. 

7. Σηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ: Ν.2716/99, 2737/99, 2889/01, 2955/2001, 3106/03, 3172/03, 

3204/03, 3252/04, 3293/04, 3329/05, 3370/2005, 3527/07, 3580/07, 3754/09, 3868/10, 

4368/16. 

8. Σελ αξίζκ.Α2α/Γ.Π.νηθ.22211/22-3-2016 (ΦΔΚ 794Β΄) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο 

θαη Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Τγείαο κε ζέκα:«Γηαδηθαζία θαη ηξφπνο πξνθήξπμεο ζέζεσλ 

ηαηξψλ Δ..Τ. θαη πξνζεζκία θαη ηξφπνο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ». 

9. Σελ αξηζκ.Α2α/Γ.Π./56749/27-07-2017, Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ζέκα: 

«Έγθξηζε γηα πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ ΔΤ». 

10. Σν απφζπαζκα ηεο αξηζκ.51/24-08-2017 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ καο (απφθαζε 984
ε
). 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 

 

Σελ πιήξσζε ησλ παξαθάησ ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ Ιαηξψλ ΔΤ επί ζεηεία, γηα ην Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Καξδίηζαο, σο εμήο: 
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A/A ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΒΑΘΜΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΘΔΔΩΝ 

1 Παθολογίας 
ήΚαρδιολογίας  
ή Πνεσμονολογίας- Φσμαηολογίας  
ή τειροσργικής 
ή Αναιζθηζιολογίας  
ή Νεθρολογίας (για τη ΜΕΘ).  
 

ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ Α’ 1 

. 

 

Α. Για ηιρ παπαπάνυ θέζειρ  γίνονηαι δεκηοί υρ ςποτήθιοι όζοι έσοςν: 

 

1. Διιεληθή Ιζαγέλεηα ή πξνέξρνληαη απφ Κξάηε Μέιε ηεο ΔΟΚ.  

2. Αδεηα αζθήζεσο Ιαηξηθνχ Δπαγγέικαηνο. 

3. Σίηιν αληίζηνηρν κε ηε ζέζε Ιαηξηθήο Δηδηθφηεηαο. 

4 Γηα ηε ζέζε ηνπ Δπηκειεηή Α’ άζθεζε εηδηθφηεηαο γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα, ειηθία 

κέρξη πέλεληα πέληε (55) εηψλ θαη Πηζηνπνηεηηθφ Δμεηδίθεπζεο ζηελ Δληαληηθνινγία (άξζξν 

84 Ν.2071/92) 

  

- Ωο εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο, ινγίδεηαη ε 31
ε
 Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο, 

εληόο ηνπ νπνίνπ ν ππνςήθηνο ζπκπιεξώλεη ην απαηηνύκελν όξην ειηθίαο.  

 

Β. Οι ενδιαθεπόμενοι ςποσπεούνηαι να καηαθέζοςν ηα παπακάηυ δικαιολογηηικά ειρ 

ηπιπλούν:  

 

1.Αίηεζε-Γήισζε ζε εηδηθφ έληππν ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο (www.moh.gov.gr) , ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5
εο

 Τ.ΠΔ. Θεζζαιίαο & ηεξεάο 

Διιάδαο (www.dypethessaly.gr) θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.noskard.gr), ή ρνξεγείηαη απφ 

ηo Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο ππεξεζίαο καο. Η αίηεζε – δήισζε 

ζπκπιεξψλεηαη κε αθξίβεηα θαη ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη.  

Αιηήζειρ ζε άλλο ένηςπο ή αιηήζειρ ζηιρ οποίερ δεν έσοςν ζςμπληπυθεί όλα ηα 

απαιηούμενα ζηοισεία, δεν γίνονηαι δεκηέρ. 

2.Φσηναληίγξαθν Πηπρίνπ. ε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ θξάηνπο κέινπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη θαη θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζεο. ε πεξίπησζε 

πηπρίσλ απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απαηηείηαη θσηναληίγξαθν ηνπ 

μελφγισζζνπ πηπρίνπ, θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζεο θαη θσηναληίγξαθν ηεο 

απφθαζεο ηζνηηκίαο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ.  

3.Φσηναληίγξαθν απφθαζεο άδεηαο άζθεζεο Ιαηξηθνχ Δπαγγέικαηνο. 

4.Φσηναληίγξαθν απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ Δηδηθφηεηαο. 

5.Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ιαηξηθνχ πιιφγνπ ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 

άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ε 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. Βεβαίυζη εκπλήπυζηρ ςπηπεζίαρ ςπαίθπος ή βεβαίυζη νόμιμηρ απαλλαγήρ, 

εκδοθείζα από ηην απμόδια ςπηπεζία ηος Τποςπγείος Τγείαρ. Θα γίλεηαη δεθηή θαη 

ππεχζπλε δήισζε απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο γηα ηελ 

έθδνζε ηεο ελ ιφγσ βεβαίσζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφςεθην ζην Τπνπξγείν, θαζψο 
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θαη ε ππνρξεσζή ηνπ λα ηελ θαηαζέζεη ζππιεξσκαηηθά φηαλ εθδνζεί, ζηελ Γξακκαηεία ηνπ 

νηθείνπ πκβνπιίνπ Πξνζιήςεσλ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θξίζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ.  

8.Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα δηνξηζκφ γηαηξνχ ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα 

εμήο:  

 α) φηη δελ έρεη αξλεζεί δηνξηζκφ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ ΔΤ ή ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο 

αλάιεςεο ππεξεζίαο θαη 

  β) φηη δελ έρεη παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ ΔΤ πξηλ απφ ηε 

ζπκπιήξσζε δχν (2) εηψλ 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 Δ..Τ. 

9.Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη δελ 

ππεξεηεί ζην Δ..Τ. ή φηη έρεη ππνβάιεη παξαίηεζε απφ ηε ζέζε ηαηξνχ θιάδνπ Δ..Τ. ζηελ 

νπνία ππεξεηεί. Η παξαίηεζε ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ζηνλ θνξέα πνπ ππεξεηεί ν 

ππνςήθηνο, κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

10.Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζην νπνίν λα γξάθνληαη 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 165 Α΄).  

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 

αμηνινγεζή ηνπ απφ ην πκβνπιίν Κξίζεο. 

11.Γηα ηελ απφδεημε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα, απαηηείηαη ε ππνβνιή επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ε βεβαηψζεσλ. 

12.Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην Βηνγξαθηθφ εκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ 

πεξηιεπηηθά. Αληίηππα 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 Διιεληθή γιψζζα. 

13.Οη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ βεβαίσζε 

γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε νπνία ρνξεγείηαη κεηά απφ εμεηάζεηο ελψπηνλ ηεο 

αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔ..Τ.) θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 

Γ/10424/31-3-1993 (ΦΔΚ 263 Β΄) 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. Όια 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. Όπσο νξίδεηαη ζην Α2α/Γ.Π.νηθ.37742/26-5-2016 δηεπθξηληζηηθφ 

έγγξαθν ηνπ Τπ. Τγείαο ζε θάζε πεξίπησζε γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα 

μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα έγγξαθα απηά έρνπλ 

επηθπξσζεί πξσηίζησο απφ δηθεγφξν. 

 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ζπγθεληξώλνπλ  ηα απαηηνύκελα πξνζόληα θαηά ην ρξόλν ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ.  

 Γ. Η αίηεζε - δήισζε θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καξδίηζαο ειρ ηπιπλούν,  θάζε ζεηξά ζε μερσξηζηφ θάθειν, κέζα ζε 

πποθεζμία είκοζι (20) ημεπών, ήηοι από   06 -09-2017  έυρ και   25 -09-2017.  
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 Αηηήζεηο - Γειψζεηο καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη 

ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζηε δηεχζπλζε: «Γενικό Νοζοκομείο Καπδίηζαρ, Σέπμα Σαςπυπού, Σ.Κ. 

43100-ΚΑΡΓΙΣΑ» κέζα ζηελ παξαπάλσ νξηζζείζα εκεξνκελία. Γηα ηηο αηηήζεηο απηέο ε 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνθχπηεη είηε απφ ηε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ είηε απφ ην 

απνδεηθηηθφ παξάδνζεο ζηελ εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο. 

 

 Αηηήζεηο - Γειψζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο δελ γίλνληαη 

δεθηά.  

 Απφ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο νη 

ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα παίξλνπλ θάζε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ζην ηειέθσλν 

24413-51339 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

 

Γ. Η Πξνθήξπμε αλαξηάηαη ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 

(ΦΔΚ 112 Α΄) θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Παλειιήλην Ιαηξηθφ χιινγν θαη ζηνπο θαηά ηφπνπο 

Ιαηξηθνχο πιιφγνπο, ελψ απνζηέιιεηαη θαη ζηε 5
ε
 Γ.Τ.ΠΔ. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Διιάδαο, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηνηνπφ ηεο (www.dypethessaly.gr). 

 

 Δπηπιένλ, ε Πξνθήξπμε, ε ζρεηηθή Αίηεζε θαη νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο, ζα 

αλαξηεζνχλ θαη κπνξεί λα αλαδεηεζνχλ ζηνλ Ιζηφηνπν ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καξδίηζαο 

(www.noskard.gr).  

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (Ηλεκηπονικά) 

1. Τπ.Τγείαο –Γ/λζε Αλζξ. Πφξσλ – Σκήκα Ιαηξψλ Δ..Τ. 

 (Αξηζηνηέινπο 17, Σ.Κ. 10187, Αζήλα) 

2. 5
ε
 Τ.ΠΔ. Θεζζαιίαο & η. Διιάδαο – Γ/λζε Αλ. Αλζξ. Γπλακηθνχ 

 (Πεξηνρή Μεδνχξιν, Σ.Κ.41110, Λάξηζα)  

3. Παλειιήληνο Ιαηξηθφο χιινγνο 

 (Πινπηάξρνπ 3 & Τςειάληνπ, Σ.Κ. 10675, Αζήλα) 

4. Ιαηξηθφο χιινγνο Καξδίηζαο 

 (Ηξψσλ Πνιπηερλείνπ 24, Σ.Κ. 43100, Καξδίηζα) 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν Γηνηθεηή 

2. Γ/ληξηα Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο 

3. Πξ/λν Γ/θήο-Οηθ/θήο Γ/λζεο 

4. Γ/ληέο Ιαηξηθψλ Σνκέσλ 

5. Γ/ληή Παζνινγηθήο Κιηληθήο 

6. Σκήκα Γ.Α.Γ. 

7. Γξακκαηεία πκβνπιίνπ Πξνζιήςεσλ-Κξίζεσλ 

 
                                                                                           Καξδίηζα  01-09-2017 

                          

                          Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  

                                                                                        ΣΟΤ Γ.Ν.ΚΑΡΓΙΣΑ 

                                                     

      

                 

                       ΒΑΪΟ Υ. ΒΑΡΔΛΑ 

 

http://www.noskard.gr/
ΑΔΑ: Ψ7ΜΝ4690ΒΙ-95Ζ



1 

 

[5] 

 

 
        
 
                                                                                             

ΑΔΑ: Ψ7ΜΝ4690ΒΙ-95Ζ


		2017-09-01T11:10:18+0300
	Athens




