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Σαρ. Κσδ.: 115 26 – Αζήλα

ΑΠΟΦΑΗ - ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Ο Γηνηθεηήο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ «ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ - ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ»
Δ.Δ.. αθνύ έιαβε ππόςε:
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 θαη 27 ηνπ Ν.1397/83 «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο», όπσο
ηζρύεη.
2. Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν.2071/92, Ν.2194/94, Ν.2519/97.
3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν.2071/1992 (ΦΔΚ 123 Α’)
«Δθζπγρξνληζκόο θαη νξγάλσζε πζηήκαηνο Τγείαο», όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21 Α’) «Μέηξα γηα ηελ
επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 θαη 36 ηνπ Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21 Α΄).
5. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν.2071/1992 «Δθζπγρξνληζκόο
θαη νξγάλσζε πζηήκαηνο Τγείαο».
6. Τελ ππ’ αξηζκ. Α2α/Γ.Π.νηθ.22211/22.3.2016 (ΦΔΚ.794/η.Β’/23.3.2016) Τπνπξγηθή
απόθαζε κε ζέκα «Γηαδηθαζία θαη ηξόπνο πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξώλ ΔΤ θαη
πξνζεζκία θαη ηξόπνο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ».
7. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.2519/1997 (ΦΔΚ 165 Α’).
8. Τελ ππ’ αξηζκ. ΓΤ13α/39832/97 (ΦΔΚ1088/η.Β’/1997) κε ζέκα «Ιεξάξρεζε θξηηεξίσλ
θξίζεο θαη ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο ππνςεθίσλ γηα ζέζεηο ηνπ θιάδνπ γηαηξώλ
Δ..Τ».
9. Σν Ν.2716/99, ην Ν.2345/95, ην Ν.2737/99, ην Ν.2889/01, ην Ν.2955/01, ην
Ν.3106/03, ην Ν.3172/03, ην Ν.3204/03, ην Ν.3252/04, ην Ν.3293/04, ην Ν.3329/05,ην
Ν 3370/05, ην Ν.3527/07, ην Ν.3580/07, ην Ν.3754/09, ην Ν.4368/16.
10. Σνλ Οξγαληζκό ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΦΔΚ 1680/η.Β’/16.5.2012), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρύεη κε ην ΦΔΚ 1121/η.Β΄/2014.
11. Τελ ππ’ αξηζκ. Α2α/Γ.Π./ 37195/28-06-2017 Τπνπξγηθή Απόθαζε κε ζέκα «Έγθξηζε
γηα πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξώλ ηνπ θιάδνπ Δ..Τ»
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ
Σελ πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε ησλ π α ξ α θ ά η σ επί ζεηεία ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ
ηαηξώλ ηνπ θιάδνπ Δ..Τ. ζην βαζκό ηνπ Δπηκειεηή Β’ γηα ην Γεληθό Ννζνθνκείν Αζελώλ
«ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ» Δ.Δ..:
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1. Δύο (2) θέζεων Δπηκειεηώλ Β’ Φπρηαηξηθήο,
2. Μίας (1) θέζης Δπηκειεηή Β΄ Καξδηνινγίαο.
Α.

Γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη όζνη έρνπλ:
α. Διιεληθή Ιζαγέλεηα πιελ όζσλ πξνέξρνληαη από Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ.
β. Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο
γ. Σίηιν αληίζηνηρεο κε ηελ ζέζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο
δ. Ηιηθία πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 50ν έηνο

Β. Οη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά εις ηριπλούν:
1. Αίηεζε – δήισζε ζε εηδηθό έληππν ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηόηνπν
ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (www.moh.gov.gr), ζηνλ ηζηόηνπν ησλ Γ.Τ.Πε. θαη ησλ
Ννζνθνκείσλ ή ρνξεγείηαη από ην Ννζνθνκείν. 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 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 ή νδνληηαηξηθνύ
επαγγέικαηνο.
4. Φσηναληίγξαθν απόθαζεο ρνξήγεζεο 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
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
7. Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή βεβαίσζε λόκηκεο απαιιαγήο
εθδνζείζα από ηελ αρμόδια σπηρεζία ηοσ Τποσργείοσ Τγείας
8. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ γηα δηνξηζκό ηαηξνύ, ζηελ νπνία λα
αλαθέξνληαη ηα εμήο:
(α) όηη δελ έρεη αξλεζεί δηνξηζκό ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξώλ Δ..Τ. ή ζε αληίζεηε
πεξίπησζε, όηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξόληα από ηελ παξέιεπζε ηεο
πξνζεζκίαο αλάιεςεο ππεξεζίαο,
(β) όηη δελ έρεη παξαηηεζεί από ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξώλ Δ..Τ. πξηλ από ηε
ζπκπιήξσζε δπν (2) ρξόλσλ από ην δηνξηζκό ηνπ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε όηη
έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξόληα από ηελ εκεξνκελία παξαίηεζήο ηνπ.
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9. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ γηα δηνξηζκό ηαηξνύ, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη
όηη δελ ππεξεηεί ζην Δ..Τ. ή όηη έρεη ππνβάιιεη 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 ππνςήθηνπ θαη ηδηαίηεξα εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.2519/1997 (ΦΔΚ 165 Α’). Δθηόο από απηά ν
ππνςήθηνο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ην βηνγξαθηθό ζεκείσκα κε θάζε ζηνηρείν 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. Αλάηππα 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’) ππνπξγηθή 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.
Γ. Η Αίηεζε – Γήισζε θαη όια ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζην Σ κ ή κ α
Γ η α ρ ε ί ξ η ζ ε ο Α λ ζ ξ ώ π η λ ν π Γ π λ α κ η θ ν ύ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ
Αζελώλ “ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ - ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ” Δ.Δ.. ζε ηξία (3) αληίγξαθα, κέζα ζε
πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξώλ, ήηνη από 16 Ασγούζηοσ 2017 έως και 4
επηεμβρίοσ 2017.
Αηηήζεηο - δειώζεηο καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά, κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη θαη
ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο, κέζα ζηελ
νξηζζείζα πξνζεζκία, εις ηριπλούν, ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ
ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηε δηεύζπλζε : Γενικό Νοζοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΘΑΛΕΝΕΘΟΜΠΕΝΑΚΕΘΟ» Ε.Ε., Αθαναζάκη 2, ΣΚ 11526, Αθήνα. Γηα ηηο αηηήζεηο απηέο ε
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνθύπηεη είηε από ηε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ είηε από ην
απνδεηθηηθό παξάδνζεο ζηελ εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο.

ει. 3 από 4

ΑΔΑ: ΩΑΠΙ46904Χ-Β5Θ

Αηηήζεηο - δειώζεηο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηε ιήμε ηεο 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.

Από ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ, νη
ελδηαθεξόκελνη ζα κπνξνύλ λα παίξλνπλ θάζε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία ζην
ηειέθσλν 213 2068912.
Η Πξνθήξπμε, ην Έληππν ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο θαζώο θαη ηα έληππα ησλ
Τπεύζπλσλ Γειώζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ νη ππνςήθηνη, βξίζθνληαη
αλαξηεκέλα ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ: www. Korgialenio – benakio.gr.
Γ. Η απόθαζε – πξνθήξπμε αλαξηάηαη ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α’) θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Παλειιήλην Ιαηξηθό ύιινγν θαη
ζηνπο θαηά ηόπνπο Ιαηξηθνύο πιιόγνπο, ελώ απνζηέιιεηαη θαη ζηε 1 ε Τ.ΠΔ.
Αηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπό ηεο.

Ο ΔΘΟΘΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟΤ
ΕΤΘΤΜΘΟ Θ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΤΛΟ
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