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Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη  συνεργασίας  με έναν (1 )   ιδιώτη  ιατρό
ειδικότητας παιδιατρικής με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής   υπηρεσιών για τις παρε-
χόμενεr υπηρεσίες   του   στο Γ.Ν.Θ.  «Γ.  Γεννηματάς -Ο  'Αγιος Δημήτριος» -Οργανική Ινιο-
νάδα «Ι-. Γεννηματάς.»

Έχοντας υπόψη:
1) το άρθρο  14 της Π.Ν.Π.  «Μέτρα για  την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της παν-
δημίας  του  κορωνο.ι.ού  cΟν|D-19  και  άλλες  κατεπείγουσες  διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ.84/τ.Α'/13.4.2Ο20),
όπως κυρώθηκε  με  το  άρθρο  1  του  Ν.4690/2020(Φ.Ε.Κ.104/τ.Α'/3Ο.5.2Ο20)  «Κύρωση  Π.Ν.Π  σχ.
Με    κορωνο.ι.ό    και     άλλες    διατάξεις»     και    όπως    τροποποιήθηκε     με    το    άρθρο    8    της
Π.Ν.Π.10/10.08..2020  (Φ.Ε.Κ  157/τ.Α'/10.08.2020.
2) το Ν.  3329/05 (ΦΕΚ 81/Α/4.4.05) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.  3527/2007,  (ΦΕΚ 25/Α/9.2.Ο7)
και  ισχύει  σήμερα.
3)  Την  παρ.  4  του  άρθρου  9  του  Π.  Δ.  80/2016  (Α'145)  «Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους
διατάκτ,' ς»  (ΦΕΚ  145/τ.Α'/5.8.2016).
4)  Το  άρθρο  8   της  από   10.8.2020   Πράξης   Νομοθετικού   Περιεχομένου   (ΦΕΚ   157/τΑ/2020),
«Επείγουσες  ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων  αναγκών  του  Εθνικού  Συστήματος γγείας,  προ-
στασίας  από  τη  διασπορά  του  κορωνο.ι.ού  CΟνιD-19,  στήριξη  της  αγοράς  εργασίας  και  διευκό-
λυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
5)  Την  υπ'  αριθμ.  πρωτ.  Γ4β/Γ.Π.88196/08-01-2020  Απόφαση  του  γπουργού  και  Αναπληρωτή
γπουργού γγείας,  η  οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  2  του  Ν.  4052/2012
(ΦΕΚ   8/13-01-2020/τ.γ.Ο.Δ.Δ.),  περί  διορισμού  του  Διοικητή  του  Γ.ΝΘ.  «Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ -Ο
ΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» -ΟΡΓΑΝ1ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» κ.  Κούτρα  Γεωργίου.
6)   Την     υπ'αριθμ.   Γ4β/Γ.Π.οικ.41763/02-07-2020   (ΦΕΚ  2771/τ.   Β'/08.07.2020)  Απόφαση   του
γφυπουργού γγείας:  «Κατανομή ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία μεταξύ των γπΕ για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών».
7) Την  jπ' αριθμ.  2205η με αριθμ. πρωτ.  52679/2-11-2020 Απόφαση του Διοικητή της 3ης γπΕ με
Θέμα:  «`Ξγκριση συνεργασίας του  Γ.Ν.Θ.  «Γ.   ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,  αρμοδιότητας 3ης γ.ΠΕ.  Μακεδονί-
ας,  με ένα(1)  ιδιώτη  ιατρό  ειδικότητας  Παιδιατρικής,  με την έκδοση  δελτίου παροχής υπηρεσιακών
διάρκειας  έως  δύο  (2)  μήνες,  με  δυνατότητα  παράτασης  της  συνεργασίας για  δύο  (2)  ακόμα  μή-
νες,  για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών».
8) ΤΟυς σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και τις έκτακτες ανάγκες του Νοσοκομείου.

καλεί

Τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες ιατρούς σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ -Ο ΑΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  -ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ  «Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» για  μία  (1)
Θέση   Ι ιΕ   1ατρού   ειδικότητας   Παιδιατρικής   με   καθεστώς   έκδοσης   από   αυτόν   δελτίου   παροχής
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υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του με το Νοσοκομείο,  διάρκειας έως δύο (2) μήνες,  με
δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για δύο (2) ακόμη μήνες.

Α. Για την κάλυψη των ανωτέρω Θέσεων απαιτείται οι υποψήφιοι-ες να έχουν:
α) Ελληνική'ΙΘαγένεια, πλην όσων προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπα.ι.κής Ένωσης.
β)  Να έχουν την υγεία  και  φυσική  καταλληλότητα που απαιτείται  για τη  εκτέλεση των καθηκόντων

της Θέσης.

γ)   Να   μην   έχουν   καταδικαστεί   για   αδικήματα   ασυμβίβαστα   με   την   ιδιότητα   των   δημοσίων
υπαλλήλων.
δ)   Οι   άνδρες   να   έχουν   εκπληρώσει   τις   στρατιωτικές   τους   υποχρεώσεις   ή   να   έχουν  νόμιμη
απαλλαγή.
ε)  Να  εγγραφούν  στη  Δ.Ο.Υ.   ως  επιτηδευματίες,   έπειτα  από  τη  σύναψη  σύμβασης  παροχής
υπηρεσιών.
στ) Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.

Β.  Ωράριο  απασχόλησης:  Τακτικό  καθημερινό  ωράριο,  από Δευτέρα  έως  και  Παρασκευή  με  τη
δυνατότητα cπjμμετοχής στις εφημερίες του νοσοκομείου.

Γ.   Αμοιβή:   2.ΟΟΟ   ευρώ   μηνιαίως.   Η   εν   λόγω   αμοιβή   είναι   αφορολόγητη,   ανεκχώρητη   και
ακατάσχετη  στα χέρια  του  Δημοσίου  ή  τρίτων,  κατά παρέκκλιση  κάθε γενικής  και  ειδικής  διάταξης,
δεν υπόκειται  σε οποιαδήποτε κράτηση,  τέλος ή εισφορά,  δεν δεσμεύεται  και  δεν συμψηφίζεται  με
βεβαιωμένα   χρέη   προς   τη   Φορολογική   Διοίκηση   και   το   Δημόσιο   εν   γένει,   τους   δήμους,   τις
περιφέρειες,  τα  ασφαλιστικά  ταμεία  ή  τα  πιστωτικά  ιδρύματα  και  δεν  υπολογίζεται  στα  εισοδηματι-
κά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Για  τη  συμμετοχή  του  ιατρού  στις εφημερίες του  νοσοκομείου  Θα  αμείβεται  με αμοιβή  ίση  με αυτή
του  Επιμελητή  Β'.

Δ.  Κριτήρια Επιλογής:
1. Τγπ1Ιω ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ
Απαιτούμενα  προσόντα (για τη Θέση)
Πτυχίο    ή    δίπλωμα    Ιατρικής   Α.Ε.Ι.    άδεια    άσκησης    επαγγέλματος,    άδεια    τίτλου    αντίστοιχης
ειδικότητας.
Σε  περίπτωση  πτυχίου  πανεπιστημίου  κράτους  μέλους  της  Ευρωπα.ι.κής  Ένωσηςι  απαιτείται  και
φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης.  Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της  Ευρωπα.ι.κής
Ένωσης,  απαιτείται  φωτοαντίγραφο  του  ξενόγλωσσου  πτυχίου,  φωτοαντίγραφο  επίσημης  μετά-
φρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και
πιστοποιητικά  Θα  πρέπει  απαραιτήτως  να  έχουν  μεταφραστεί  επίσημα  στην  ελληνική  γλώσσα
σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις.  Στα  απλά  φωτοαντίγραφα  των ξενόγλωσσων πτυχίων και  πι-
στοποιητικών  Θα  πρέπει  να  φαίνεται  και  η  σφραγίδα  της Χάγης  (ΑΡΟSΤ|LLΕ)  που  έχει  τεθεί στο
πρωτότυπο  .ττυχίο ή πιστοποιητικό,  όπου αυτή απαιτείται.

2. ΕΝΤΟΠ1ΟΤΗΤΑ
Για τη Θέση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που
συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του νομού Θεσσαλονίκης.

3.  ΕΜΠΕΙΡ1Α
Ως εμπειρία της παραπάνω Θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο
δημόσιο ή ιδιωτικό  τομέα  ή  άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα  ή  έργα  συναφή  με το αντικείμενο
της προς πλήρωση Θέσης.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Οι υποψήφιοι Θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από
α) Τον Διοικ,'.ιτή του Νοσοκομείου,
β) Τον Διευθι,ντή  Ιατρικής Υπηρεσίας
γ) Τον Διευθυντή Διοικητικής γπηρεσίας του Νοσοκομείου



Ε. ΥποΕωλή αιτήσεω\r συμμετοχής
Οι    ενδιαφερόμενοι     καλούνται    να    υποβάλλοw    αίτηση     αυτοπροσώπως,     είτε    με    άλλο
εξουσιοδοτημένο   από   αυτούς   πρόσωπο,   είτε   ηλεκτρονικά   (   αρχεία   ρdf   )   στην   ηλεκτρονική
διεύθυνση:
ρrοsορίκο2@gennίmαtαslhess.gΓ

Με mν αίτnσn συνυΊτοβάλλονται:
α. Ακριβές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
β.  Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
γ.γπεύθυνη   δήλωση   στην   οποία   Θα   αναφέρουν   ότι   δεν   έχουν   καταδικαστεί   για   αδικήματα
ασυμβίβαστα με την δημοσιούπαλληλική ιδιότητα.
δ. Έγγραφα απόδειξης εμπειρίας
ε. Ακριβfς αντίγραφο τίτλου σττουδών.
στ. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
ζ. Άδεκ] τίτλου αντίστοrχης ε1δικότητας
η.  Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Για τη σειρά κατάταξης λαμβάνονται υιτόψη τα ιταρακάτω αναφερόμενα κριτήρια επιλογής με
συντελεστές:
70% τα απαιτούμενα κύρια και επικουρικά προσόντα
10%  εντοττιότητα
20% προσωιτική συνέντευξη

Ανάοmσn πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  επιλογής,  το  Νοσοκομείο  καταρτίζει  και  αναρτά  πίνακα
σειράς ιtατάταξης των υποψηφίων.
Κατά   τt ,ν  πινάκων   αυτών   επιτρέπεται   στους  ενδιαφερόμενους   η   άσκηση   ένστασης   μέσα   σε
αποκλειστική προΘεσμία τριών (3)  ημερών η οτrοία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής
ΤΟυς.
Η ένσταση  κατατίθεται  ή αποστέλλεται  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  του  Γ.ΝΘ.  «Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ -
Ο  ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡ1ΟΣ» -ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ «Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
Η  ένταση  εξετάζεται  από  την τριμελή  επιτροπή που έχει  οριστεί w την προσωπική  συνέντευξη,  η
οποΚι αποφαίνεται και ενημερώνει τον υποψήφιο εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερών.

ΣΤ.  Η προΘεσμία υποβολής των αιτήσεων   αρχίζει  στις 3/11/2020 ώρα 12μ.μ  και λήγει στις
6/11/2Ο21  ώρα 12 μ.μ.
Ύστερα  από  την  ολοκλήρωση  της προΘεσμίας  υποβολής  αιτήσεων  Θα  ακολουθήσει  ενημέρωση
σχετικά με την ημερομηνία κα1 τον τόπο της συνέντευξης των ενδιαφερομένων.
Η   πρέ`]κληση   αναρτάται   στη   ΔΙΑγΓΕ1Α,   σύμφωνα   με   τις   διατάξεις   του   Ν.3861ΏΟ10,   στην
ιστοσελί jα  του  Νοσοκομείου  (www.αennίmαtαs-thess.αr)  και  αιτοστέλλεται  στην  3η  ΥΠΕ  Μακεδο-
νίας και στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1) Διοίκηση 3η.Υ.ΠΕ.  Μακεδονίας
2)   1ατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης


