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ΘΔΜΑ: Πποκήπςξη θέζεων ειδικεςμένος ιαηπού κλάδος ΔΤ, επί θηηεία για ηο 

Γενικό Νοζοκομείο Υίος «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο:  

 
1) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26 θαη 27 ηνπ Ν.1397/83 (ΦΔΚ 143 Α΄)«Δζληθφ 

χζηεκα Τγείαο», φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.  
2) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν.2071/1992 (ΦΔΚ 

123 Α’) «Δθζπγρξνληζκφο 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».  

3) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν.2071/1992 (ΦΔΚ 
123 Α΄) «Δθζπγρξνληζκφο θαη νξγάλσζε πζηήκαηνο Τγείαο».  

4) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.2519/1997 (ΦΔΚ 165 Α’) 
«Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, Οξγάλσζε ηξσλ 
Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ξπζκίζεηο γηα ην θάξκαθν θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

5) Σν Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98 Α΄) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

6) Σν Π.Γ. 73/2015 (ΦΔΚ 116Α΄) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο 

Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 

7) Σελ Α2γ/ΓΠ.νηθ.22211/22-3-2016 (ΦΔΚ 794/23-3-2016 η.Β΄), Τπνπξγηθή 

απφθαζε <<δηαδηθαζία θαη ηξφπνο πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξψλ ΔΤ θαη πξνζεζκία 

θαη ηξφπνο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ>> . 

8) Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΓΚΡ.216/25868/22-12-2016 (Οξζή 

Δπαλάιεςε) έγθξηζε ζέζεσλ. 

9) Σν ππ’ αξηζκ. ΓΑΑΓ/28265/26-6-2017 έγγξαθν θαη ην κε εκεξνκελία 29-

06-2017 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείν  ηεο Γηνίθεζεο 2
εο

 Τ.ΠΔ.  

10) Σελ ππ’ αξηζκ. Α2α/Γ.Π./53624/12-7-2017 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαη 

ηνπ αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Τγείαο πεξί έγθξηζεο πξνθήξπμεο ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ 

γηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ. 

11) Σν ππ’ αξηζκ. ΓΑΑΓ 32128/18-7-2017  έγγξαθν ηεο 2
εο

 ΓΤΠΔ κε ην 

νπνίν θνηλνπνηήζεθε ε αξηζκ. Α2α/ΓΠ/53624/12-7-2017 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τγείαο θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Τγείαο. 



 12) Σν άξζξν 34 ηνπ Ν. 3329/2005, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην φξην ειηθίαο δελ 

ηζρχεη γηα ηνπο γηαηξνχο θαη νδνληηάηξνπο, πνπ επηζπκνχλ λα θαηαιάβνπλ ζέζεηο νη 

νπνίεο πξνθεξχζζνληαη ζε πεξηνρέο άγνλεο θαη πξνβιεκαηηθέο Α΄ θαηεγνξίαο, φπσο 

νξίδνληαη ζην ΠΓ 131/1987 (ΦΔΚ 73 η. Α΄). 

13) Σνπ Οξγαληζκνχ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ «θπιίηζεην». 

14) Σελ αξηζκ. 17/28-07-2017 Απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

Υίνπ «θπιίηζεην». 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 
 

Σελ πξνθήξπμε γηα πιήξσζε ηεο παξαθάησ επί ζεηεία ζέζεο εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ 

ηνπ θιάδνπ ΔΤ, γηα ην Γ.Ν. Υίνπ σο εμήο: 

 

Μία (1) θέζη Δπιμεληηή Β΄ Παθολογίαρ ή Καπδιολογίαρ ή  

Πνεςμονολογίαρ-Φςμαηιολογίαρ ή Υειποςπγικήρ ή Αναιζθηζιολογίαρ ή 

Νεθπολογίαρ (για ηη Μ.Δ.Θ.) 

 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ 

  
Γηα ηελ παξαπάλσ ζέζεο γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη φζνη έρνπλ: 

α. Διιεληθή Ιζαγέλεηα (πιελ φζσλ πξνέξρνληαη απφ Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ.) 

β. Άδεηα Άζθεζεο Ιαηξηθνχ Δπαγγέικαηνο 

γ. Σίηιν άζθεζεο αληίζηνηρεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο.  
 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

1. Αίηεζε – δήισζε 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. Η 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 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 ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ 

επαγγέικαηνο.  

4. Φσηναληίγξαθν απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο.  

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. Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή βεβαίσζε λφκηκεο απαιιαγήο, φπνπ 

είλαη απαξαίηεηε.  

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

αλαθέξνληαη 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 

πξνζεζκίαο αλάιεςεο ππεξεζίαο. 

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

ζπκπιήξσζε δπν (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 δπν (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 ππνβάιιεη 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 εθάζηνηε 

πξνθήξπμεο.  

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 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 αμηνιφγεζε 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 

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. 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.  

γ. 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.  

 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ 
 

Η αίηεζε - δήισζε κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κέζα ζε 

πξνζεζκία (20) είθνζη εκεξψλ πνπ αξρίδεη ηελ 16/11/2017 θαη ιήγεη ζηηο 5/12/2017.  



Οη  Αηηήζεηο – δειψζεηο καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζην Γ.Ν. Υίνπ εηο 

ηξηπινχλ εληφο ηεο νξηζζείζαο πξνζεζκίαο. 

Αηηήζεηο – δειψζεηο κε ηα δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ηαρπδξνκηθά 

ζην Ννζνθνκείν καο κε ζπζηεκέλν δέκα, ή κε εηαηξία ηαρπκεηαθνξάο. Γηα ηηο 

αηηήζεηο απηέο ε εκεξνκελία ππνβνιήο πξνθχπηεη είηε απφ ηε ζθξαγίδα ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ είηε απφ ην απνδεηθηηθφ παξάδνζεο ζηελ εηαηξία ηαρπκεηαθνξάο, ζηελ 

δηεχζπλζε: 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 2 

82131 ΥΗΟ 

 

Απφ ην Σκήκα Πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο, νη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα 

παίξλνπλ θάζε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία θαη ζηα  ηειέθσλα 2271350108 θαη 

2271350254 

 

Η παξνχζα πξνθήξπμε αλαξηάηαη απζεκεξφλ ζηελ ΓΙΑΤΓΔΙΑ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α’), θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ 
Ννζνθνκείνπ Υίνπ (http://www.xioshosp.gr). Δπίζεο, θνηλνπνηείηαη ζηνλ Παλειιήλην 
Ιαηξηθφ χιινγν θαη ζηνλ Ιαηξηθφ χιινγν Υίνπ, ελψ απνζηέιιεηαη θαη ζηελ 2ε 
Τ.ΠΔ. Πεηξαηψο θαη Αηγαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
(www.2dype.gr/). 
 
 

Υίνο, 07/11/2017 
 

Ζ Γιοικήηπια 
 
 

ΔΛΔΝΖ Γ. ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ 
 

http://www.xioshosp.gr/
http://www.2dype.gr/

