
 

  

 

 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ   

(Αρικμ. Πρωτ. 19.600) 
Προκιρυξθ πλιρωςθσ επί κθτεία κζςεων ιατρών με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου του 

Γενικοφ  Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ. 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σθν ιςχφουςα νομοκεςία. 
2. Σθν Α2α/Γ.Π.οικ.19996/15-3-2017 Τπουργικι Aπόφαςθ με κζμα: «Ζγκριςθ για προκιρυξθ κζςεων 

ειδικευμζνων ιατρϊν του κλάδου Ε..Τ.» 
3. Σθν υπ’ αρικ.  487θ / κζμα 5ο/ 23.03.2017 Απόφαςθ Δ.. του Νοςοκομείου Παπαγεωργίου.  
4. Σθν Α2α/Γ.Π.οικ.22211/22-3-2016 (ΦΕΚ 794 Βϋ) Τπουργικι Απόφαςθ «Διαδικαςία και τρόποσ Προκιρυξθσ 

κζςεων ιατρϊν Ε..Τ. και προκεςμία και τρόπο υποβολισ δικαιολογθτικϊν» 
5. Σο Α2α/Γ.Π.οικ.37742/26-5-2016 ζγγραφο του Τπουργείου Τγείασ «Διευκρινιςεισ ςχετικά με υποβολι 

ξενόγλωςςων δικαιολογθτικϊν για κζςεισ ιατρϊν κλάδου Ε..Τ.» 
6. Σθν υπ’ αρικμ. Α1α/8342/10.07.1998 (ΦΕΚ 711/ΣΒ/1998) κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και 

Τγείασ και Πρόνοιασ «Ζγκριςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του Γενικοφ Περιφερειακοφ 
Νοςοκομείου Παπαγεωργίου», όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα. 

7. Σισ διατάξεισ των άρκρων 15 και 17 τθσ από 24.5.1991 φμβαςθσ μεταξφ του  Ελλθνικοφ Δθμοςίου και του 
Ιδρφματοσ Παπαγεωργίου, που  κυρϊκθκε με το Ν. 1964/1991 (Φ.Ε.Κ. 146/26.9.1991 Σεφχοσ Α’), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 

8. Σθν υπ’ αρικ. ΔΤ1δ/Γ.Π.31520/22-04-2014 (ΦΕΚ 240/30-04-2014, Σεφχοσ Y.O.Δ.Δ.) απόφαςθ του Τπουργοφ 
Τγείασ, περί διοριςμοφ των μελϊν του Δ.. του Νοςοκομείου «Παπαγεωργίου», όπωσ τροποποιικθκε με 
τθν υπ’ αρικ. Α2β/Γ.Π.οικ. 13754/16-02-2016 (ΦΕΚ 100/26-02-2016) κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Τγείασ 
και του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Τγείασ». 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

Προκθρφςςουμε τθν πλιρωςθ των παρακάτω κζςεων ιατρικοφ προςωπικοφ, με ςχζςθ εργαςίασ 
ιδιωτικοφ δικαίου και με πενταετι κθτεία: 

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΒΑΘΜΟ ΤΝΟΛΟ 

1. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ  ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ Β’ 1 

2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ Β’ 1 

3. ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ Β’ 2 

4. ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ Β’ 1 

5. ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΤΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ Β’ 1 

6. ΝΕΤΡΟΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ Β’ 1 

 ΤΝΟΛΟ  7 
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Για τισ παραπάνω κζςεισ γίνονται δεκτοί ωσ υποψιφιοι, όςοι ζχουν: 

α. Ελλθνικι ικαγζνεια, πλθν όςων προζρχονται από κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. 
β. Άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ 
γ. Σίτλο αντίςτοιχθσ με τθ κζςθ ιατρικισ ειδικότθτασ 
δ. Ηλικία μζχρι πενιντα (50) ετϊν. Ωσ θμερομθνία ςυμπλιρωςθσ του ορίου θλικίασ λογίηεται θ 31θ 
Δεκεμβρίου του ζτουσ, εντόσ του οποίου ο υποψιφιοσ ςυμπλθρϊνει το απαιτοφμενο όριο. 
 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 
1. Αίτθςθ − Διλωςθ ςε ειδικό ζντυπο, το οποίο βρίςκεται αναρτθμζνο ςτον ιςτότοπο του 
Τπουργείου Τγείασ (www.moh.gov.gr) και του Γενικοφ Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ 
«Παπαγεωργίου», ι χορθγείται από τθν υπθρεςία μασ. Η αίτθςθ − διλωςθ ςυμπλθρϊνεται με 
ακρίβεια και ςε όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτιςεισ ςε άλλο ζντυπο ι αιτιςεισ ςτισ οποίεσ 
δεν ζχουν ςυμπλθρωκεί όλα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία, δεν γίνονται δεκτζσ. 
2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. ε περίπτωςθ πτυχίου πανεπιςτθμίου κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίςθμθσ μετάφραςθσ. ε περίπτωςθ πτυχίων από χϊρεσ 
εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωςςου πτυχίου, 
φωτοαντίγραφο επίςθμθσ μετάφραςθσ και φωτοαντίγραφο τθσ απόφαςθσ ιςοτιμίασ του ΔΟΑΣΑΠ. 
3. Φωτοαντίγραφο απόφαςθσ άδειασ άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ. 
4. Φωτοαντίγραφο απόφαςθσ χοριγθςθσ τίτλου ειδικότθτασ. 
5. Βεβαίωςθ του οικείου Ιατρικοφ υλλόγου, ςτθν οποία να βεβαιϊνεται ο ςυνολικόσ χρόνοσ 
άςκθςθσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ, θ αςκοφμενθ ειδικότθτα και ο ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςισ τθσ. 
6. Πιςτοποιθτικό γζννθςθσ ι φωτοαντίγραφο του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι 
φωτοαντίγραφο διαβατθρίου, όταν πρόκειται για πολίτθ κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
7. Βεβαίωςθ εκπλιρωςθσ υπθρεςίασ υπαίκρου ι βεβαίωςθ νόμιμθσ απαλλαγισ, εκδοκείςα από το 
Τπουργείο  Τγείασ.  
8. Τπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου για διοριςμό ιατροφ, ςτθν οποία να αναφζρονται τα εξισ: 
(α) ότι δεν ζχει αρνθκεί διοριςμό ςε κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε..Τ. ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ, ότι 
ζχουν ςυμπλθρωκεί πζντε (5) χρόνια από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ ανάλθψθσ υπθρεςίασ, 
(β) ότι δεν ζχει παραιτθκεί από κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε..Τ. πριν από τθ ςυμπλιρωςθ δυο (2) 
χρόνων από το διοριςμό του ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί πζντε (5) χρόνια από 
τθν θμερομθνία παραίτθςισ του, 
(γ) ότι ζχει ςυμπλθρϊςει δυο (2) χρόνια ςυνεχοφσ υπθρεςίασ ςε ομοιόβακμθ με τθν κρινόμενθ 
κζςθ, εάν είναι ιδθ ιατρόσ του Ε..Τ. 
9. Τπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου για διοριςμό ιατροφ, ςτθν οποία να αναφζρεται ότι δεν 
υπθρετεί ςτο Ε..Τ. ι ότι ζχει υποβάλλει παραίτθςθ από τθ κζςθ ιατροφ κλάδου Ε..Τ. ςτθν οποία 
υπθρετεί. Η παραίτθςθ κα πρζπει να ζχει υποβλθκεί ςτο φορζα που υπθρετεί ο υποψιφιοσ, μζχρι 
τθ λιξθ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ προκιρυξθσ (αρ.35 παρ.4 
Ν.4368/2016). 
10. Βιογραφικό ςθμείωμα ςτο οποίο να αναγράφονται περιλθπτικά τα ουςιαςτικά προςόντα του 
υποψιφιου και ιδιαίτερα εκείνα που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 8 του άρκρου 37 του 
Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165Αϋ). Εκτόσ από αυτά ο υποψιφιοσ μπορεί να ςυμπλθρϊςει το βιογραφικό 
ςθμείωμα με κάκε ςτοιχείο που κατά τθν κρίςθ του αποτελεί ουςιαςτικό κριτιριο για τθν κρίςθ και 
αξιολόγθςι του από το υμβοφλιο Κρίςθσ. 
11. Για τθν απόδειξθ των ουςιαςτικϊν προςόντων που αναφζρονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, 
απαιτείται θ υποβολι επίςθμων πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων. 
12. Οι επιςτθμονικζσ εργαςίεσ αναφζρονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα του υποψθφίου 
περιλθπτικά. Ανάτυπα δθμοςιευμζνων επιςτθμονικϊν εργαςιϊν και επιςτθμονικά περιοδικά ςτα 
οποία ζχουν δθμοςιευκεί τζτοιεσ εργαςίεσ, υποβάλλονται κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου. 
Επιςτθμονικζσ εργαςίεσ γραμμζνεσ ςε ξζνθ γλϊςςα πρζπει να υποβάλλονται και μεταφραςμζνεσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
 
13. Οι πολίτεσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ πρζπει να υποβάλλουν βεβαίωςθ γνϊςθσ 
τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, θ οποία χορθγείται μετά από εξετάςεισ ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ 
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του Κεντρικοφ υμβουλίου Τγείασ (ΚΕ..Τ.) κατά τα οριηόμενα ςτθν Δ/10424/31.3.1993 (ΦΕΚ 263 
Βϋ) Τπουργικι Απόφαςθ. 
Για τουσ ιατροφσ που είναι απόφοιτοι Ελλθνικοφ Πανεπιςτθμίου ι ζχουν αποκτιςει τίτλο 
ειδικότθτασ ςτθν Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωςθ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. 
14. Ειδικζσ προχποκζςεισ ι κωλφματα που αναφζρονται ρθτά ςτθν προκιρυξθ αποδεικνφονται με 
τθν κατάκεςθ ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν, βεβαιϊςεων ι υπεφκυνων δθλϊςεων που κα 
περιγράφονται ςτθν ίδια τθν προκιρυξθ. 
Όλα τα ξενόγλωςςα πτυχία και πιςτοποιθτικά κα πρζπει απαραιτιτωσ να ζχουν μεταφραςτεί 
επίςθμα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα από τισ αρμόδιεσ προσ τοφτο αρχζσ τθσ θμεδαπισ. τα απλά 
φωτοαντίγραφα των ξενόγλωςςων πτυχίων και πιςτοποιθτικϊν κα πρζπει να φαίνεται και θ 
ςφραγίδα τθσ Χάγθσ (APOSTILLE) που ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο πτυχίο ι πιςτοποιθτικό. ε κάκε 
περίπτωςθ γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα ξενόγλωςςων πτυχίων και 
πιςτοποιθτικϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί πρωτίςτωσ από 
δικθγόρο. 
Οι ενδιαφερόμενοι για τισ ανωτζρω κζςεισ κα πρζπει να υποβάλλουν ςτο Σμιμα Προςωπικοφ 
Αίτθςθ − Διλωςθ με όλα τα δικαιολογθτικά εισ τετραπλοφν (4 αντίγραφα), μζςα ςε προκεςμία 
είκοςι (20) θμερών που αρχίηει ςτισ 12/05/2017 και λιγει ςτισ 31/05/2017. 
Σο τέταρτο αντίγραφο κα πρζπει να κατατίκεται άδετο (χωρίσ ςυρραφι-κερμοκόλλθςθ-ςπιράλ) 
για το ενδεχόμενο παράδοςθσ του ςε τρίτα πρόςωπα που δικαιολογοφν ζννομο ςυμφζρον, το 
οποίο κα διαπιςτϊνεται με ειςαγγελικι παραγγελία και εφόςον προβλζπεται ςχετικι διαδικαςία 
υποβολισ αντιρριςεων, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία. 
Αιτιςεισ − Δθλϊςεισ που υποβάλλονται, μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ, δε γίνονται δεκτζσ. 
Κάκε υποψιφιοσ μπορεί να διεκδικιςει και να κρικεί για περιςςότερεσ τθσ μιασ ειδικότθτασ αλλά 
για κάκε υποψθφιότθτα πρζπει να υποβάλλει ξεχωριςτι αίτθςθ−διλωςθ με όλα τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά. 
Αιτιςεισ − Δθλϊςεισ μαηί με τα δικαιολογθτικά, μποροφν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με 
ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με εταιρεία ταχυμεταφοράσ, μζςα ςτθν οριςκείςα προκεςμία ςτθ 
διεφκυνςθ:  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ»  
Περιφερειακι Οδόσ Θεςςαλονίκθσ  

564 03 Νζα Ευκαρπία  
 με τθν ζνδειξθ «Για τθν υπ’ αρικ. 19.600/04.05.2017 προκιρυξθ ιατρικοφ προςωπικοφ» 

Για τισ αιτιςεισ αυτζσ θ θμερομθνία υποβολισ προκφπτει είτε από τθ ςφραγίδα του ταχυδρομείου 
είτε από το αποδεικτικό παράδοςθσ ςτθν εταιρεία ταχυμεταφοράσ. 
Η προκιρυξθ, το ζντυπο τθσ αίτθςθσ διλωςθσ κακϊσ και τα ζντυπα των υπεφκυνων δθλϊςεων 
που κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ, βρίςκονται αναρτθμζνα ςτον 
ιςτότοπο του Γενικοφ Νοςοκομείου Θεςςαλονίκθσ «Παπαγεωργίου»: (http://www.papageorgiou-
hospital.gr). 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Σμιμα 
Προςωπικοφ του Νοςοκομείου (Α. Διαμαντοποφλου, Σ. Κοβάτςεβιτσ, τθλ. 2313323125, ϊρεσ: 
13:00-15:00). 
 

θ ςυντάξαςα: 
θ προϊςταμζνθ: 
θ Δ/κθ Διευκφντρια: 
θ Γεν/κθ Διευκφντρια:  

Θεςςαλονίκθ, 04/05/2017 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..  
 
 

 
ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑ 

 

http://www.papageorgiou-hospital.gr/
http://www.papageorgiou-hospital.gr/
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