
 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ         
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» 

                                                             
                                                                                        

                                                                                            Νίκαια    07/12/2022                                                                                                         
                                                                             Α.Π.: 56243 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» 

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»),  

ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΨΥΧΟΛΟΓΟ, 
 ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ, ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ορθή της 56117/06-12-22 ως προς την προθεσμία υποβολής 

 

 Έχοντας υπόψη:  
1. Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81Α) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του 
Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25Α) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων 
εποπτευμένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις»  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παραγράφου 4 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145/Α΄/05-08-
2016) και του άρθρου 90του Π.Δ. 63.2005 (ΦΕΚ98/Α΄/22-4-2005) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα», όπως ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ:63/Α/22-3-2012). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ:115/Α/7-8-2017). 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4633/2019 (ΦΕΚ:16/Α/16-10-2019) 
6. Τον Ενοποιημένο Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος 

Παντελεήμων» και του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία 
Βαρβάρα» (ΦΕΚ:3486/Β/31-12-2012). 

7. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» 
(ΦΕΚ:1483/Β/4-5-2012) με τις τροποιήσεις του. 

8. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» 
(ΦΕΚ:3288/Β/10-12-2012). 

9. Την με αριθμ. πρωτ.53707/24-11-2022 Απόφαση Διοικητή του ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»  

10. To αριθμ.ΔΑΑΔ 70784/25-11-2022 έγγραφο του Διοικητή της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς 
και Αιγαίου (προς το Υπουργείο Υγείας) με την σύμφωνη γνώμη ως προς την 
έγκριση του αιτήματος, για συνεργασία του Νοσοκομείου μας, με ιδιώτη 
Ψυχολόγο, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών. 

11. Το αριθμ. 53198/22-11-2022 έγγραφο του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και 
την αριθμ. 12η/ Απόφαση της 20ης /16.11.2022 Συνεδρίασης του 
Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

12. Την αριθμ.Γ4β/68189/05-12-2022 Εγκριτική Απόφαση του Υπουργείου 
Υγείας 
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     Το Γ.Ν.Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - ΓΝΔΑ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»  -
Οργανική Μονάδα Έδρας ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, για την 
αντιμετώπιση κάλυψης αναγκών σε προσωπικό, ενδιαφέρεται να 
συνεργαστεί με ιδιώτη ψυχολόγο, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής 
υπηρεσιών και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των 12 μηνών, με την 
δυνατότητα παράτασης του χρόνου παραμονής του, ως εξής: 
 Ένα (1) Π.Ε. Ψυχολόγων, με εμπειρία σε παίδες και εφήβους,   για το ΓΝ 
ΝΙΚΑΙΑΣ ¨ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-ΓΝΔΑ ¨Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (Ο.Μ. ΓΝΔΑ «Η 
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»)  
 
Οι υποψήφιοι πρέπει: 

 Να είναι Έλληνες πολίτες 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως και 65 ετών. 

 Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για 
την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

 Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την 
δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. 

 Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 
να έχουν νόμιμη απαλλαγή. 

 Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες. 

 Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. 
Κριτήρια πρόσληψης 

 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες 
ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18  μήνες) 

  

 ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 
τέκνα) 

 

 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες) 

 Προσωπική Συνέντευξη (200 μονάδες). 
 
 

Δικαιολογητικά 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και θα κατατεθούν με την αίτηση 
υποψηφιότητας είναι τα εξής: 
1. Αίτηση  
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί 

για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. 
3. Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας. 
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
5. Αντίγραφο πτυχίου.  
6. Αντίγραφο απόφασης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. 
7. Φορολογική Ενημερότητα. 
8. Ασφαλιστική Ενημερότητα 
9. Βιογραφικό Σημείωμα 
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Καθήκοντα 
   Ο Ψυχολόγος θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε πλήρες τακτικό και καθημερινό 
ωράριο από Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 πμ -15:00 μ.μ. και θα πραγματοποιεί  
εφημερίες, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και του μηνιαίου 
προγράμματος εφημεριών (μετά από απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και 
την σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Διευθυντή του Τμήματος που υπηρετεί), όπως 
αυτό εγκρίνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. 
Αμοιβή: 
Οι μηνιαίες αποδοχές θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις για την κατηγορία ΠΕ  
βάσει του Ν.4354/15 συμπεριλαμβανομένου ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 
κρατήσεων.             
 
  ΑΙΤΗΣΕΙΣ –ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ       
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους (η οποία 
υπέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε 
αυτοπροσώπως κατά τις ώρες λειτουργίας 07.00 πμ έως 15.00 μμ στο Πρωτόκολλο 
του ΓΝΝΠ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», είτε εναλλακτικά στο email: gramma@nikaia-
hosp.gr (σκαναρισμένο το σύνολο της αίτησης με τα δικαιολογητικά) 
με την ένδειξη «για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιδιώτη 
Ψυχολόγο» 
 

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες από  07/12/2022 έως και 09/12/2022. 

 
Αιτήσεις που θα υποβληθούν πριν ή μετά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θα 
ληφθούν υπόψη. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
   Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στο 
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα :2132077576 &  2132076211 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ 
Την καταλληλότητα των υποψηφίων θα κρίνει τριμελής επιτροπή αποτελούμενη 
από : 

 Τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας 

 Τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου 

 Τον Διευθυντή του Ψυχιατρικού Τομέα  
 
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112 Α΄), στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του 
νοσοκομείου. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) 2η Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου –karakostas@2dype.gov.gr 
2) ΓΝΔΑ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»  
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1) Γραφείο Διοικητή 
2) Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας 
3) Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου 
4) Διευθυντή Ψυχιατρικού Τομέα. 
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