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Έσονηαρ ςπότη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7, ηνπ Ν. 3329/2005 "Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο ", πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηνηθεηή θαη ηνπ
Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ν Γηνηθεηήο «Έρεη ηελ επζύλε ηεο νξγάλσζεο,
ζπληνληζκνύ, ειέγρνπ θαη εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ»,
θαζώο επίζεο θαη όηη ηνλ Γηνηθεηή ζηα θαζήθνληά ηνπ ηνλ αλαπιεξώλεη ν Αλαπιεξσηήο
Γηνηθεηήο.
2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26 θαη 27 ηνπ Ν.1397/83 (ΦΔΚ 143 Α) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο»,
όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν.2071/92 (ΦΔΚ 123 Α) «Δθζπγρξνληζκόο
θαη νξγάλσζε πζηήκαηνο Τγείαο »,όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 35 ηνπ λ.4368/2016 (ΦΔΚ 21Α ) «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ
θαη άιιεο δηαηάμεηο».
4. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35 θαη 36 ηνπ Ν.4368/16.
5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν.2071/92 (ΦΔΚ 123 Α)
«Δθζπγρξνληζκόο θαη νξγάλσζε πζηήκαηνο Τγείαο».
6. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.2519/97 (ΦΔΚ 165 Α) «Αλάπηπμε θαη
εθζπγρξνληζκόο ηνπ Δ..Τ, Οξγάλσζε ησλ Τγεηνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, ξπζκίζεηο γηα ην
θάξκαθν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
7. Σελ Αξηζκ.Πξση.:Α2α/Γ.Π.νηθ.22211/22-3-2016 (ΦΔΚ 794/η.Β/23.03.2016) Τπνπξγηθή
απόθαζε κε ζέκα «Γηαδηθαζία θαη ηξόπνο πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξώλ ΔΤ θαη πξνζεζκία θαη
ηξόπνο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ».
8. Σελ Αξηζκ.Πξση.:Α2α/Γ.Π νηθ.27953/12.04.2016 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Τγείαο κε ζέκα «πγθξόηεζε πκβνπιίσλ γηα πιήξσζε ζέζεσλ ηαηξώλ
θιάδνπ ΔΤ».
9. Σνλ νξγαληζκό ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ – Κέληξνπ Τγείαο Κσ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟΝ»
ΦΔΚ.1152/Β΄/10-4-2012 όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην ΦΔΚ.1289/Β’/28-5-2013.
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10. ην Απ.Ππυη.:Α2α/Γ.Π./46023/12-7-2017 απόθαζη ηος Σποςπγού Σγείαρ και
Αναπληπυηή Σποςπγού Σγείαρ με θέμα: «Έγκπιζη για πποκήπςξη θέζευν
ειδικεςμένυν ιαηπών ηος κλάδος ΕΡΣ».
11. Σελ Αξ.Πξση.:ΓΑΑΓ32129/18-7-2017 απόθαζε ηεο 2ηρ Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ κε ζέκα:
«Έγθξηζε γηα πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξώλ ηνπ θιάδνπ ΔΤ».
12. Σελ Αξίζκ.2481/18-8-2017 Πξάμε έγθξηζεο ηεο θνηλήο Γηνηθήηξηαο, θαο. Υαηδεζηξαηή
Αηθαηεξίλεο γηα έθδνζε πξνθήξπμεο κε ηηο εγθεθξηκέλεο δύν (2) ζέζεηο θιάδνπ ηαηξώλ ΔΤ
Γηεπζπληώλ επί ζεηεία από ην Τπνπξγείν Τγείαο.
13. Σελ Αξηζκ.Τ4α/νηθ.123825/31-12-12 ΚΤΑ (ΦΔΚ 3486/Β/31-12-12) «Δλνπνηεκέλνο Οξγαληζκόο
ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ, Ρόδνπ «Αλδξέαο Παπαλδξένπ», ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ − K.Y.
Kσ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟΝ» θαη ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ − Κ.Τ. Καιύκλνπ «Σν Βνπβάιεην».
14. Σν γεγνλόο όηη ε πξνεγνύκελε πξνθήξπμε κε Αξίζκ.:Γ.Π.2520/2016 γηα (2) δύν ζέζεηο
Δπηκειεηή Β΄ επί ζεηεία ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ απέβε άγνλε.

ΟΠΞΙΗΠΣΡΡΕΘ
ην πλήπυζη ηυν παπακάηυ δύο (2) θέζευν ειδικεςμένυν ιαηπών ηος κλάδος
Ε.Ρ.Σ. επί θηηεία ζηο βαθμό ηος Διεςθςνηή για ηα ανηίζηοισα ημήμαηα ή ειδικέρ
μονάδερ ηος Μοζοκομείος.
Δύο (2) θέζειρ Διεςθςνηή επί θηηεία ΟΑΘΔΘΑΠΘΙΗΡ

Α. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ

Γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη όζνη έρνπλ:
α. Διιεληθή Ιζαγέλεηα (πιελ όζσλ πξνέξρνληαη από θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ.)
β. Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο
γ. Σίηιν αληίζηνηρεο κε ηε ζέζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο

Σύκθωλα κε ηο άρζρο 34 ηοσ Ν.3329/2005 ηο όρηο ειηθίας δελ ηζτύεη γηα ηαηρούς θαη οδοληηάηροσς
ποσ επηζσκούλ λα θαηαιάβοσλ ζέζεης οη οποίες προθερύζζοληαη ζε περηοτές άγολες θαη
προβιεκαηηθές Α΄ θαηεγορίας, όπως ορίδοληαη ζηο Π.Δ. 131/1987 (ΦΕΚ 73 η.Α΄)
Β. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά ειρ ηπιπλούν (δειαδή ηξείο
ππνθαθέινπο πνπ εζσθιείνληαη ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπ ππνςεθίνπ, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα
πεξηέρεη ηα πξσηόηππα ή ηα ζεσξεκέλα θσηναληίγξαθα θαη νη άιινη δύν απιά αληίγξαθα):
1. Αίηεζε-Γήισζε ζε εηδηθό έληππν ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο (www.moh.gov.gr), ρνξεγείηαη επίζεο θαη από ην Σκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ.
Κσ. Η αίηεζε-δήισζε ζπκπιεξώλεηαη κε αθξίβεηα θαη ζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη. Αηηήζεηο
ζε άιιν έληππν ή αηηήζεηο ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί όια ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία, δελ
γίλνληαη δεθηέο.
2. Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ. ε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο απαηηείηαη θαη θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζεο. ε πεξίπησζε πηπρίσλ από ρώξεο
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εθηόο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απαηηείηαη θσηναληίγξαθν ηνπ μελόγισζζνπ πηπρίνπ,
θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζεο θαη θσηναληίγξαθν ηεο απόθαζεο ηζνηηκίαο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ.
3. Φσηναληίγξαθν απόθαζεο άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο.
4. Φσηναληίγξαθν απόθαζεο Υνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθόηεηαο.
5. Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ ζηελ νπνία λα βεβαηώλεηαη ν ζπλνιηθόο ρξόλνο άζθεζεο
ηνπ ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο, ε αζθνύκελε εηδηθόηεηα θαη ν ζπλνιηθόο ρξόλνο άζθεζήο ηεο.
6. Πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο ή θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή θσηναληίγξαθν
δηαβαηεξίνπ όηαλ πξόθεηηαη γηα πνιίηε θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ.
7. Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή βεβαίσζε λόκηκεο απαιιαγήο εθδνζείζα από ηελ
αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
8. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα δηνξηζκό ηαηξνύ, ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη ηα εμήο: (α)
όηη δελ έρεη αξλεζεί δηνξηζκό ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξώλ ΔΤ ή ζε αληίζεζε πεξίπησζε, όηη έρνπλ
ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξόληα από ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο αλάιεςεο ππεξεζίαο (β) όηη δελ
έρεη παξαηηεζεί από ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξώλ ΔΤ πξηλ από ηελ ζπκπιήξσζε δύν (2) ρξόλσλ από ηνλ
δηνξηζκό ηνπ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε όηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξόληα από ηελ εκεξνκελία
παξαίηεζήο ηνπ.
9. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα δηνξηζκό ηαηξνύ, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη όηη δελ ππεξεηεί
ζην Δ..Τ ή όηη έρεη ππνβάιεη παξαίηεζε από ηε ζέζε ηαηξνύ θιάδνπ Δ..Τ ζηελ νπνία ππεξεηεί. Η
παξαίηεζε ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ζηνλ θνξέα πνπ ππεξεηεί ν ππνςήθηνο, κέρξη ηε ιήμε
πξνζεζκίαο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο.
10. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη πεξηιεπηηθά ηα νπζηαζηηθά πξνζόληα ηνπ
ππνςεθίνπ θαη ηδηαίηεξα εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ
λ.2519/1997 (ΦΔΚ 165 Α). Δθηόο από απηά, ν ππνςήθηνο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ην βηνγξαθηθό
ζεκείσκα κε θάζε ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απνηειεί νπζηαζηηθό θξηηήξην γηα ηελ θξίζε θαη
αμηνιόγεζε ηνπ από ην πκβνύιην θξίζεο.
11. Γηα ηελ απόδεημε ησλ νπζηαζηηθώλ πξνζόλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθό ζεκείσκα,
απαηηείηαη ε ππνβνιή επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθώλ ή βεβαηώζεσλ.
12. Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ πεξηιεπηηθά.
Αληίηππα δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ θαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ζηα νπνία έρνπλ
δεκνζηεπζεί ηέηνηεο εξγαζίεο, ππνβάιινληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ. Δπηζηεκνληθέο εξγαζίεο
γξακκέλεο ζε μέλε γιώζζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη κεηαθξαζκέλεο ζηελ ειιεληθή γιώζζα.
13. Οη πνιίηεο θξαηώλ κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ βεβαίσζε γλώζεο ηεο
ειιεληθήο γιώζζαο, ε νπνία ρνξεγείηαη κεηά από εμεηάζεηο ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ηνπ
Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔ..Τ.) θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ Γ/10424/31-3-1993 (ΦΔΚ 263 Β')
Τπνπξγηθή Απόθαζε. Γηα ηνπο ηαηξνύο πνπ είλαη απόθνηηνη Διιεληθνύ Παλεπηζηεκίνπ ή έρνπλ
απνθηήζεη ηίηιν εηδηθόηεηαο ζηελ Διιάδα, δελ απαηηείηαη βεβαίσζε γλώζεο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο.
14. Όια ηα μελόγισζζα πηπρία θαη πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα έρνπλ κεηαθξαζηεί
επίζεκα ζηελ ειιεληθή γιώζζα από ηηο αξκόδηεο πξνο ηνύην αξρέο ηεο εκεδαπήο. ηα απιά
θσηναληίγξαθα ησλ μελόγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθώλ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ε ζθξαγίδα
ηεο Υάγεο (APOSTILLE) πνπ έρεη ηεζεί ζην πξσηόηππν πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθό.
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Γ. ΠΡΟΘΔΜΙΑ & ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
Η Αίηεζε - Γήισζε θαη όια ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ ζπκβνπιίνπ
πξνζιήςεσλ-θξίζεσλ κε αλνηρηέο πξνθεξύμεηο ηνπ Γ.Ν.-Κ.Τ. ΚΩ κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20)
εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, ήηνη από 08/09/2017 έυρ και 27/09/2017.
Αηηήζεηο - δειώζεηο καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά, κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη θαη ηαρπδξνκηθά κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο, κέζα ζηελ νξηζζείζα πξνζεζκία, εηο ηπιπλούν,
ζηε Γξακκαηεία ηνπ ζπκβνπιίνπ πξνζιήςεσλ-θξίζεσλ κε αλνηρηέο πξνθεξύμεηο Γ.Ν.-Κ.Τ. ΚΩ ζηελ
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε :

Γενικό Νοζοκομείο – Κ.Τ. ΚΩ Ιπποκπάηοςρ 34, ΚΩ 85300
Γηα ηηο αηηήζεηο απηέο ε εκεξνκελία ππνβνιήο πξνθύπηεη, είηε από ηε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ,
είηε από ην απνδεηθηηθό παξάδνζεο ζηελ εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο. Αηηήζεηο - δειώζεηο πνπ
ππνβάιινληαη κεηά ηε ιήμε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, δελ γίλνληαη δεθηέο. Κάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα
δηεθδηθήζεη θαη λα θξηζεί γηα πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο ζέζεο αιιά γηα θάζε ζέζε πξέπεη λα ππνβάιιεη
μερσξηζηή αίηεζε-δήισζε κε όια ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά.
Οι ενδιαθεπόμενοι θα μποπούν να παίπνοςν κάθε ζςμπληπυμαηική πληποθοπία ζηη
Γπαμμαηεία ηος ζςμβοςλίος πποζλήτευν-κπίζευν με ανοισηέρ πποκηπύξειρ Γ.Ν.-Κ.Τ. ΚΩ
ζηο ηηλέθυνο 2242360227.
Η παξνύζα πξνθήξπμε αλαξηάηαη απζεκεξόλ ζηελ ΓΙΑΤΓΔΙΑ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α'), επίζεο θνηλνπνηείηαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο, ζηνλ Παλειιήλην Ιαηξηθό
ύιινγν, ζηνλ Ιαηξηθό ύιινγν Κσ, Καιύκλνπ, Ρόδνπ, ελώ απνζηέιιεηαη θαη ζηελ 2ε Τ.ΠΔ. Πεηξαηώο
& Αηγαίνπ πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο.
Η απόθαζη αςηή ςπογπάθεηαι και επικςπώνεηαι.
Η ΔΘΞΘΙΗΠΘΑ

ΤΑΖΗΡΠΑΗ ΑΘΙΑΕΠΘΜΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:







Τπ. Τγείαο - Γ/λζε Αλζξώπηλσλ Πόξσλ Ν. Π. - Σκήκα Ιαηξώλ ΔΤ (Αξηζηνηέινπο 17, Σ.Κ.10187, Αζήλα)
2η Τ.Π.Δ. Πεηξαηώο & Αηγαίνπ - Γ/λζε Αλάπη. Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ( Θεβώλ 46-48 Σ.Κ.18543 ΠΔΙΡΑΙΑ)
Παλειιήληνο Ιαηξηθόο ύιινγνο (Πινπηάξρνπ 3 & Τςειάληνπο, Σ.Κ.106 75, Αζήλα)
Ιαηξηθόο ύιινγνο Κσ (Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 5 Σ.Κ. 85300 ΚΩ)
Ιαηξηθόο ύιινγνο Ρόδνπ (Δξπζξνύ ηαπξνύ 14 Σ.Κ. 85100 ΡΟΓΟ)
Ιαηξηθόο ύιινγνο Καιύκλνπ (Άγηνο Θενιόγνο Σ.Κ.85200 Σ.Θ.5 ΚΑΛΤΜΝΟ)

ΔΏΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:









Γξαθείν Γηνηθήηξηαο
Γξαθείν Αλ. Γηνηθεηή
Γ/ληή Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο
Γ/ληέο Ιαηξηθώλ Σνκέσλ
Γ/ληέο αλαθεξνκέλσλ Σκεκάησλ
Σκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ
Γξακκαηεία πκβνπιίνπ Πξνζιήςεσλ-Κξίζεσλ
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