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ΑΠΟΦΑΗ - ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 

Ζ Γηνηθήηξηα ηνπ Γεληθνχ Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ Κεθηζηάο «ΟΗ ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡ-

ΓΤΡΟΗ» έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

α. ησλ παξ. 1 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν.2071/1992 (ΦΔΚ 123 Α΄) «Δθζπγρξνλη-

ζκφο θαη νξγάλσζε πζηήκαηνο Τγείαο», φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21/Α΄) «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε 

ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

β. Σνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν.4368/2015 (ΦΔΚ 21/Α΄) 

γ. Σνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α΄) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλε-

ζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΤ13α/39832/97 (ΦΔΚ 1088/Β΄) κε ζέκα «Ηεξάξρεζε θξηηεξίσλ 

θξίζεο θαη ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ γηα ζέζεηο ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ 

Δ..Τ.» 

3. Σνλ Οξγαληζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ππ’ αξ. Τ4α/20074/15-2-2013 Τπνπξγηθή Απφ-

θαζε (ΦΔΚ 557/Β΄/11-3-2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

4. Σελ ππ’ αξηζκ. Τ25/6-10-2015 (ΦΔΚ 2144/Β΄) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Α-

λάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Τγείαο Παχιν Πνιάθε» 

5. Σελ ππ’αξηζκ. Α2α/Γ.Π.νηθ.22211/22-3-2016 (ΦΔΚ 794/Β΄) Τπνπξγηθή απφθαζε 

«Γηαδηθαζία θαη ηξφπνο πξνθήξπμεο ζέζεσλ Δ..Τ. θαη πξνζεζκία θαη ηξφπνο ππν-

βνιήο δηθαηνινγεηηθψλ» 

6. Σελ ππ΄αξηζκ. ΓΗΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ./86/11245/14-6-2016 έγθξηζε ζέζεσλ 

7. Σελ ππ’ αξηζκ. Α2α/Γ.Π./48956/11-7-2016 Τπνπξγηθή απφθαζε «Έγθξηζε γηα 

πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ Δ..Τ.» 

 

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ε Θ 

    Σελ πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε μίας (1) ζέζεο εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ ηνπ θιάδνπ 

Δ..Τ., ειδικόηηηας ΠΑΘΟΛΟΓΘΚΗ ΑΝΑΣΟΜΘΚΗ, ζηνλ βαζκφ ηνπ Δπηκειε-

ηή Β΄ επί ζεηεία γηα ην Γεληθφ Ογθνινγηθφ Ννζνθνκείν Κεθηζηάο «ΟΗ ΑΓΗΟΗ Α-

ΝΑΡΓΤΡΟΗ». 
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    Γηα ηελ παξαπάλσ ζέζε γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη φζνη έρνπλ: 

α. Διιεληθή Ηζαγέλεηα πιελ φζσλ πξνέξρνληαη απφ Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ. 

β. Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο 

γ. Σίηιν αληίζηνηρεο κε ηε ζέζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο 

δ. Ζιηθία πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 50
ν
 έηνο 

 

    Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

    1. Αίηεζε − δήισζε ζε εηδηθφ έληππν ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηφην-

πν 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 δηθαηνιν-

γεηηθά. Ζ αίηεζε − δήισζε ζπκπιεξψλεηαη κε αθξίβεηα θαη ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλεη. Αηηήζεηο ζε άιιν έληππν ή αηηήζεηο ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπιεξσ-

ζεί φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

    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 θσηναληί-

γξαθν ηνπ μελφγισζζνπ πηπρίνπ, θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζεο θαη θσηνα-

ληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηζνηηκίαο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ. 

    3. Φσηναληίγξαθν απφθαζεο άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ επαγγέι-

καηνο. 

    4. Φσηναληίγξαθν απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο. 

    5. Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη ν ζπλνιη-

θφο ρξφλνο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ε αζθνχκελε εηδηθφηεηα θαη ν ζπ-

λνιηθφο ρξφλνο άζθεζήο ηεο. 

    6. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ή θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

ή θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα πνιίηε θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσ-

πατθήο Έλσζεο. 

    7. Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή βεβαίσζε λφκηκεο απαιιαγήο, 

φπνπ είλαη απαξαίηεηε. 

    8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ, ζηελ νπνία λα αλαθέξν-

ληαη ηα εμήο: 

    (α) φηη δελ έρεη αξλεζεί δηνξηζκφ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. ή ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε, φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζε-

ζκίαο αλάιεςεο ππεξεζίαο, 

    (β) φηη δελ έρεη παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. πξηλ απφ ηε ζπ-

κπιήξσζε 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 Δ..Τ. 

    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 

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

ππεξεηεί. Ζ παξαίηεζε ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ζηνλ θνξέα πνπ ππεξεηεί ν ππν-

ςήθηνο, κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηεο εθάζηνηε πξνθή-

ξπμεο. 

    10. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη πεξηιεπηηθά ηα νπζηαζηηθά 

πξνζφληα ηνπ ππνςήθηνπ θαη ηδηαίηεξα εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 2519/1997 (ΦΔΚ 165Α΄). Δθηφο απφ απηά ν ππνςή-

θηνο 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. 
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    11. Γηα ηελ απφδεημε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθη-

θφ ζεκείσκα, απαηηείηαη ε ππνβνιή επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ. 

    12. Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςε-

θίνπ πεξηιεπηηθά. Αλάηππα δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη επηζηεκν-

ληθά πεξηνδηθά ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί ηέηνηεο εξγαζίεο, ππνβάιινληαη θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ. 

Δπηζηεκνληθέο εξγαζίεο γξακκέλεο ζε μέλε γιψζζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη κε-

ηαθξαζκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

    13. Οη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάινπλ βε-

βαίσζε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε νπνία ρνξεγείηαη κεηά απφ εμεηάζεηο ελψ-

πηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔ..Τ.) θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ Γ/10424/31.3.1993 (ΦΔΚ 263 Β΄) Τπνπξγηθή απφθαζε. Γηα ηνπο ηα-

ηξνχο πνπ είλαη απφθνηηνη Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ή έρνπλ απνθηήζεη ηίηιν εηδη-

θφηεηαο ζηελ Διιάδα, δελ απαηηείηαη βεβαίσζε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

    14. Δηδηθέο πξνυπνζέζεηο ή θσιχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ πξνθήξπμε α-

πνδεηθλχνληαη κε ηελ θαηάζεζε ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, βεβαηψζεσλ ή ππεχζπλσλ 

δειψζεσλ πνπ ζα πεξηγξάθνληαη ζηελ ίδηα ηελ πξνθήξπμε. 

    15. χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Α2α/Γ.Π. νηθ.22211/22-3-2016 (ΦΔΚ 794/23-3-

2016) ππνπξγηθή απφθαζε, ηα μελφγισζζα πηπρία θαη πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη απα-

ξαηηήησο λα έρνπλ κεηαθξαζηεί επίζεκα ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ηηο αξκφδηεο 

πξνο ηνχην αξρέο ηεο εκεδαπήο. ηα απιά θσηναληίγξαθα ησλ μελφγισζζσλ πηπρί-

σλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ε ζθξαγίδα ηεο Υάγεο 

(APOSTILLE) πνπ έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθφ.  

ε θάζε πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ππ’αξ. ΓΗ-

ΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014 (ΑΓΑ:ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ) θαη ΓΗΑΓΠ/ΦΑ.2.3/21119/1-9-

2014 (ΑΓΑ: ΒΜ3ΛΥ-ΤΝ9) εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηη-

θήο Αλαζπγθξφηεζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα με-

λφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα έγγξαθα απηά 

έρνπλ επηθπξσζεί πξσηίζησο απφ δηθεγφξν. 

 

    Γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ ΔΤ ζηνλ βαζκφ ηνπ Δπηκειεηή Β΄ 

απαηηείηαη ε θαηνρή ηνπ ηίηινπ εηδηθφηεηαο θαη ειηθία κέρξη 50 εηψλ. Ωο εκεξνκελία 

ζπκπιήξσζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο ινγίδεηαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο, εληφο ηνπ 

νπνίνπ ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη ην απαηηνχκελν φξην ειηθίαο. 

     

    Ζ αίηεζε − δήισζε κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Γεληθνχ Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ Κεθηζηάο «ΟΗ ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ» ζε ηρία (3) 

ανηίγραθα, κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, από 26 Ασγού-

ζηοσ 2016 έως και 14 επηεμβρίοσ 2016.  

    Αηηήζεηο − δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, δελ γίλνληαη 

δεθηέο. 

 

    Οη αηηήζεηο − δειψζεηο καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη 

ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο, κέζα ζηελ νξη-

ζζείζα πξνζεζκία, εηο ηξηπινχλ ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:  

 
ΓΕΝΘΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΚΗΦΘΘΑ «ΟΘ ΑΓΘΟΘ ΑΝΑΡΓΤΡΟΘ», 

Σιμίοσ ηασρού και Νοσθάρων 14, Καλσθηάκη, Σ.Κ. 145 64 Κηθιζιά, 

Σμήμα Διατ. Ανθρώπινοσ Δσναμικού, 

«Αίηηζη – ∆ήλωζη ζσμμεηοτής για ηην πλήρωζη θέζης ειδικεσμένοσ ιαηρού 

ΕΤ» 
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    Γηα ηηο αηηήζεηο απηέο ε εκεξνκελία ππνβνιήο πξνθχπηεη είηε απφ ηε ζθξαγίδα ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ είηε απφ ην απνδεηθηηθφ παξάδνζεο ζηελ εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο. 

 

    Κάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα δηεθδηθήζεη θαη λα θξηζεί γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο 

ζέζεο αιιά γηα θάζε ζέζε πξέπεη λα ππνβάιεη μερσξηζηή αίηεζε−δήισζε κε φια ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 

 

    Κάζε απφθαζε πξνθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112Α΄) θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Παλειιήλην Ηαηξηθφ χιινγν 

θαη ζηνπο θαηά ηφπνπο Ηαηξηθνχο πιιφγνπο, ελψ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ 1
ε
 

Τ.ΠΔ. Αηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο.  

  

 

 

Ζ  ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ 

 

 

 

ΜΑΡΗΑ ΥΑΡΗΣΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: 

1. 1
ε
 Τ.ΠΔ. Αηηηθήο, Γ/λζε Αλάπηπμεο Αλζξ. Γπλακηθνχ Μνλάδσλ Παξ. Τπεξ. 

Τγείαο 

2. Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο, Πινπηάξρνπ 3 & Τςειάληνπ, Σ.Κ. 10675 

Αζήλα 

3. Ηαηξηθφο χιινγνο Αζελψλ. εβαζηνππφιεσο 113, Σ.Κ. 11526 Αζήλα 

 

 

 

 

 

 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή:  

Γξαθείν Γηνηθήηξηαο 

Γηεπζπληή Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο 

Γηεπζχληξηα Δξγαζηεξηαθνχ Σνκέα 

Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ  

Γξακκαηεία πκβνπιίνπ Κξίζεσλ 

 

ΑΔΑ: ΩΩΣΕ469ΗΔΖ-Ι1Κ


		2016-08-12T10:53:21+0300
	Athens




