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ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
ΑΜΥΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΔΔΩΝ ΔΙΔΙΚΔΤΜΔΝΩΝ ΙΑΣΡΩΝ
Σο Γεμικό Νοσοκομείο Άμφισσας, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 26 ςξσ Ν. 1397/83 «Δθμικϊ Σϋρςημα Υγείαπ» (καςαογ. με ςξ άοθοξ
65 ςξσ μ. 2071/92 χπ ποξπ ςξ ϊοιξ ηλικίαπ και επαμήλθε με ςξ άοθοξ 34 ςξσ μ. 2519/97
2. Τιπ διαςάνειπ ςξσ Ν.3204/03 (ΦΔΚ 296/Α/23-12-2003)
3. Τξ Π.Δ. 131/87 (ΦΔΚ 73/87 ς. Α΄)
4. Τιπ διαςάνειπ ςηπ παο.2 ςξσ άοθοξσ 43 ςξσ Ν.1759/88 (ΦΔΚ 50/88 ς. Α) ϊπχπ ρσμπληοόθηκε
με ςξ άοθοξ 39 ςξσ Ν.2072/92 (ΦΔΚ 125/92 ς. Α)
5. Τιπ διαςάνειπ άοθοξσ 13 ςξσ Ν. 1965/91
6. Τιπ διαςάνειπ ςξσ Ν.2071/92 άοθοξ 65 και 84
7. Τιπ διαςάνειπ ςξσ Ν.2519/97 (ΦΔΚ 165/97 ς. Α’) άοθοξ 34
8. Τημ ΔΥ 13α/39832/97 απϊταρη (ΦΔΚ 1088/97 ς. Β’) «Ιεοάουηρη κοιςηοίχμ κοίρηπ και
ρσγκοιςικήπ ανιξλϊγηρηπ σπξφητίχμ για θέρειπ ςξσ κλάδξσ ιαςοόμ Δ.Σ.Υ.»
9. Τημ ΔΥγ /ξικ. 41255/92 (ΦΔΚ 97/25-2-93 ς. Β΄) Υπξσογική απϊταρη ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με
ςημ ΔΥ 1γ/ξικ.25338/10-5-93 (ΦΔΚ 376/93 ς. Β΄), και ΔΥ 13α/29804/15-9-97 (ΦΔΚ 859/26-997 ς. Β’) Υπξσογικέπ απξτάρειπ
10. Τξμ ξογαμιρμϊ ςξσ Νξρξκξμείξσ
11. Τξμ Ν.2737/99 άοθοξ 39
12. Τξμ Ν. 2716/99
13. Τξμ Ν. 2955/01 άοθοξ 10
14. Τξμ Ν.2889/01 (ΦΔΚ 37 ς.Α΄/2-3-2001) άοθοξ 13
15. Τξμ Ν. 3106/03 άοθοξ 39
16. Τξμ Ν. 3172/03
17. Τξμ Ν. 3252/04
18. Τξμ Ν. 3293/04
19. Τξμ Ν. 3527/07 άοθοξ 3
20. Τξμ Ν.3754/09 (ΦΔΚ 43/11-3-09 ς.Α΄).
21. Τημ σπ’ αοιθμ. 07/30-03-2011 απϊταρη ςξσ Δ.Σ. ςξσ Νξρξκξμείξσ μαπ για ςιπ παοακάςχ
θέρειπ .
22. Τιπ σπ΄ αοιθ. Φ6/7449/03-05-2011 και Φ6/7452/04-05-2011 απξτάρειπ ςηπ 5ηπ Υ.ΠΔ.
Θερραλίαπ & Σςεοεάπ Δλλάδαπ.
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Τημ πλήοχρη ςχμ παοακάςχ θέρεχμ ειδικεσμέμχμ ιαςοόμ επί θηςεία ρςξμ Διραγχγικϊ Βαθμϊ
Δπιμεληςή Β΄ για ςξ Νοσοκομείο μαπ και για ςξ Κ.Τ. Λιδωρικίου χπ ενήπ.
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ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
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ΓΙΑ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΙΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΤ
(1) θέση Διδικευμέμου Ιατρού Διδικότητας Γεμικής Ιατρικής ή Παθολογίας στομ
εισαγωγικό βαθμό Δπιμελητή Β΄
Για ςημ παοακάςχ θέρη γίμξμςαι δεκςξί χπ σπξφήτιξι ξι Ιαςοξί πξσ έυξσμ:
Α. Δλλημική ιθαγέμεια ή ιθαγέμεια κοάςξσπ – μέλξσπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Κξιμϊςηςαπ. ετϊρξμ ξ
σπξφήτιξπ έυει ιθαγέμεια κοάςξσπ μέλξσπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Κξιμϊςηςαπ ποέπει απαοαίςηςα μα
γμχοίζει ςημ Δλλημική γλόρρα
Β. Άδεια άρκηρηπ Ιαςοικξϋ Δπαγγέλμαςξπ
Γ. Τίςλξ αμςίρςξιυξ με ςη θέρη ςηπ Ιαςοικήπ ειδικϊςηςαπ
Δ. Ηλικία πξσ μα μημ σπεοβαίμει ςξ 45ξ έςξπ (δεμ ιρυϋει για ςξσπ ήδη σπηοεςξϋμςεπ ιαςοξϋπ
ΔΣΥ).
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οι εμδιατεοϊμεμξι σπξυοεξϋμςαι μα καςαθέρξσμ ςα παοακάςχ δικαιξλξγηςικά:
1. Αίςηρη – Δήλχρη για ςη ρσγκεκοιμέμη θέρη καςά ειδικϊςηςα και βαθμϊ ρε ειδικϊ έμςσπξ πξσ
υξοηγείςαι απϊ ςξ Νξρξκξμείξ, ρσμπληοχμέμη με εσθϋμη ςξσ σπξφητίξσ με ακοίβεια ςα
ρςξιυεία πξσ ζηςξϋμςαι ρ’ ασςή. Αιςήρειπ ρε άλλξ έμςσπξ δεμ γίμξμςαι δεκςέπ.
2. Αμςίγοατξ πςσυίξσ επικσοχμέμξ.
3. Αμςίγοατξ απϊταρηπ άδειαπ άρκηρηπ Ιαςοικξϋ Δπαγγέλμαςξπ επικσοχμέμη.
4. Αμςίγοατξ απϊταρηπ υξοήγηρηπ ςίςλξσ ειδικϊςηςαπ επικσοχμέμη.
5. Βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ Ιαςοικξϋ Σσλλϊγξσ πξσ μα ταίμεςαι:
- Ο ρσμξλικϊπ υοϊμξπ άρκηρηπ ςξσ Ιαςοικξϋ Δπαγγέλμαςξπ.
- Η αρκξϋμεμη ειδικϊςηςα και ξ ρσμξλικϊπ υοϊμξπ άρκηρηπ ςηπ.
6. Πιρςξπξιηςικϊ γεμμήρεχπ.
7. Βεβαίχρη εκπλήοχρηπ ςηπ σπξυοεχςικήπ σπηοερίαπ σπαίθοξσ ϊπχπ ξοίζει ςξ Ν.Δ.67/68 (ΦΔΚ
303/Α’) ή μϊμιμηπ απαλλαγήπ, oι ξπξίεπ εκδίδoμςαι απϊ ςημ αομϊδια σπηοερία ςξσ Υπξσογείξσ
Υγείαπ και Κξιμχμικήπ Αλληλεγγϋηπ. Δναιοξϋμςαι ξι σπξφήτιξι πξσ σπξβάλλξσμ αιςήρειπ για
Νξμαουιακά Γεμικά Νξρξκξμεία – Κέμςοα Υγείαπ και Πξλσδϋμαμα Ιαςοεία.
8. Δπίρημα πιρςξπξιηςικά ή βεβαιόρειπ για ςημ απϊδεινη ςχμ ξσριαρςικόμ ποξρϊμςχμ, ςα ξπξία
αμ είμαι απϊ νέμη υόοα ποέπει μα είμαι επίρημα μεςατοαρμέμα, απϊ ςημ ξικεία ποξνεμική
αουή ςηπ Δλλάδαπ.
9. Υπεϋθσμη δήλχρη ρςημ ξπξία μα αματέοξμςαι:
α. ϊςι δεμ έυεςε αομηθεί διξοιρμϊ ρε θέρη κλάδξσ γιαςοόμ ΔΣΥ ή ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη ϊςι
έυξσμ ρσμπληοχθεί δϋξ (2) υοϊμια απϊ ςημ παοέλεσρη ςηπ ποξθερμίαπ αμάληφηπ σπηοερίαπ
β. ϊςι δεμ έυεςε παοαιςηθεί απϊ θέρη κλάδξσ γιαςοόμ ΔΣΥ ποιμ ςημ ρσμπλήοχρη εμϊπ (1) έςξσπ
απϊ ςξ διξοιρμϊ ραπ ή ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη ϊςι έυξσμ ρσμπληοχθεί δϋξ (2) υοϊμια απϊ ςημ
ημεοξμημία παοαίςηρή ραπ και
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10.

Βιξγοατικϊ ρημείχμα ρςξ ξπξίξ μα γοάτξμςαι πεοιληπςικά ςα ποξρϊμςα και ιδιαίςεοα εκείμα
πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ παοαγοάτξσ 8 ςξσ άοθοξσ 37 ςξσ Ν.2519/97, δηλαδή:
- Ιαςοική ποξωπηοερία ρε Νξρξκξμείξ ςηπ Δλλάδαπ ή ςξσ Δνχςεοικξϋ ρε τξοείπ
Ποχςξβάθμιαπ τοξμςίδαπ σγείαπ, ρε ιδιχςικϊ ςξμέα και ρε ελεϋθεοξ επάγγελμα.
- Δπιρςημξμικϊ έογξ
- Δκπαιδεσςικϊ έογξ
- Η ςσυϊμ ποξηγξϋμεμη θηςεία ρςξ κλάδξ γιαςοόμ Δ.Σ.Υ. και ξι εςήριεπ εκθέρειπ
ανιξλϊγηρηπ .
Οι Δπιρςημξμικέπ εογαρίεπ αματέοξμςαι ρςξ Βιξγοατικϊ ρημείχμα πεοιληπςικά. Αμςίςσπα
δημξριεσμέμχμ επιρςημξμικόμ εογαριόμ και επιρςημξμικά πεοιξδικά ρςα ξπξία έυξσμ δημξριεσθεί
ςέςξιεπ εογαρίεπ σπξβάλλξμςαι καςά ςημ κοίρη ςξσ σπξφητίξσ. Ο ειρηγηςήπ ςξσ Σσμβξσλίξσ
κοίρεχπ ή ςξ ίδιξ ςξ Σσμβξϋλιξ κοίρεχπ μπξοεί μα ζηςήρει απϊ ςξμ κοιμϊμεμξ σπξφήτιξ μα ςξσ
ποξρκξμίρει ξπξιαδήπξςε εογαρία αματέοει ξ σπξφήτιξπ ρςξ βιξγοατικϊ ςξσ ρημείχμα.
Δπιρςημξμικέπ εογαρίεπ γοαμμέμεπ ρε νέμη γλόρρα, ποέπει μα σπξβάλλξμςαι και μεςατοαρμέμεπ
ρςα Δλλημικά.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ
Η Αίςηρη – Δήλχρη και ϊλα ςα δικαιξλξγηςικά σπξβάλλξμςαι ειπ τριπλούμ με αοιθμημέμεπ ρελίδεπ
καθόπ επίρηπ θα ποέπει μα αμαγοάτεςαι και ςξ ρϋμξλξ ςχμ ρελίδχμ πξσ καςαςίθεμςαι, ρςξ
Τμήμα Ποξρχπικξϋ ςξσ Γεμικξϋ Νξρξκξμείξσ Άμτιρραπ μέρα ρε ποξθερμία είκξρι (20) ημεοόμ
απϊ ςημ επξμέμη ςηπ ςελεσςαίαπ δημξρίεσρηπ ςηπ ποξκήοσνηπ ήςξι από 06 Ιουλίου 2011 μέχρι
και 25 Ιουλίου 2011.
Αιςήρειπ – Δηλόρειπ μαζί με ςα δικαιξλξγηςικά μπξοξϋμ μα σπξβληθξϋμ και ςαυσδοξμικά με
ρσρςημέμξ δέμα μέρα ρςημ καθξοιρμέμη ημεοξμημία ρςξ Γεμικϊ Νξρξκξμείξ Άμτιρραπ (331.00 –
Άμτιρρα).
Πεοιρρϊςεοεπ πληοξτξοίεπ δίμξμςαι καςά ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ απϊ ςξ Γοατείξ
Ποξρχπικξϋ ςξσ Νξρξκξμείξσ ρςξ ςηλέτχμξ 2265023852 και ρςημ Ιρςξρελίδα ςξσ Νξρξκξμείξσ
μαπ http://www.gnamfissas.gr
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ
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