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Νίκαια 20/10/2020
Α.Π. : 46152
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» ΦΕΚ 81/Α/2005) όπως αυτός
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν3370/05 «Οργάνωση και
λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» και τον
Ν3527/07 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων εποπτευόμενων
από το Υπουργείο Υγείας και λοιπές διατάξεις»
2. Το αριθμ. ΦΕΚ 2771/Β/8-7-2020, «κατανομή ιδιωτών ιατρών σε δημόσια

νοσοκομεία μεταξύ των Υ.ΠΕ. για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών»
3. Την αριθμ.Γ4β/Γ.Π. οικ 41763/2-7-2020 απόφαση του Υπουργείου Υγείας

σχετικά με την κατανομή ιδιωτών σε δημόσια Νοσοκομεία μεταξύ των Υ.ΠΕ.
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
4. Την με αριθμ. Β1α, Β2α/οικ.37596/16-6-2020 βεβαίωση της Γενικής

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και
των δημοσίων Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
5. Το άρθρο 8 της αριθμ. 157/Α/10-8-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
6. Τον Ενοποιημένο Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος

Παντελεήμων» και του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγίας
Βαρβάρα» (ΦΕΚ 3486/Β/31-12-2012).
7. 14.Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»

(ΦΕΚ 1483/Β/4-5-2012) με τις τροποποιήσεις του.
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8. Την υπ’ αριθμ.42357/5-10-2020(ΑΔΑ: ΨΚΩ246906Ψ-59Μ) Απόφαση Διοικητή

του Νοσοκομείου και την αριθμ.42501/5-10-2020 βεβαίωση δέσμευσης
πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
9. Τη με αριθ. πρωτ. ΔΑΑΔ.57622/15-10-2020 Εγκριτική Απόφαση του Διοικητή

της 2ης ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

για την κάλυψη των αναγκών του

Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»- ΓΝΔΑ «Η Αγίας Βαρβάρα» με ιδιώτες
ιατρούς ειδικοτήτων Παθολογίας και Ακτινοδιαγνωστικής με καθεστώς
έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών.
10. Τις

άμεσες

και

επιτακτικές

ανάγκες

του

ΓΝ

ΝΙΚΑΙΑΣ

«ΑΓΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»- ΓΝΔΑ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
11. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη βαρύνει τις προβλεπόμενες πιστώσεις του

Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»- ΓΝΔΑ «Η Αγίας Βαρβάρα».
Το Γ.Ν.Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»- ΓΝΔΑ «Η Αγίας Βαρβάρα» για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, προκειμένου να καλύψει
τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του σε ιατρικό προσωπικό λόγω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για την ομαλή και εύρυθμη
λειτουργία του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ιατρούς των παρακάτω
ειδικοτήτων, με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής
υπηρεσιών, πλήρους απασχόλησης , διάρκειας έως δύο (2) μήνες, με δυνατότητα
παράτασης της συνεργασίας έως και 31/12/2020, ως εξής:

1. Ένα (1) Ιατρό κατηγορίας Π.Ε. Ειδικότητας Παθολογίας (οργανική Μονάδα
ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»)
2. Ένα (1) Ιατρό κατηγορίας Π.Ε. Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής (οργανική
Μονάδα ΓΝΔΑ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ)
3. Ένα (1) Ιατρό κατηγορίας Π.Ε. Ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής
(οργανική Μονάδα ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»)
4. Ένα (1) Ιατρό κατηγορίας Π.Ε. Ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας
(οργανική Μονάδα ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»)
Τυπικά Προσόντα
•

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής
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•

Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

•

Απόφαση τίτλου ειδικότητας

•

Να είναι εγγεγραμμένος στον ιατρικό Σύλλογο Πειραιά

Θα συνεκτιμηθούν προσόντα όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σε συναφή αντικείμενα
και η εργασιακή εμπειρία στην Παθολογία.
Καθήκοντα
Οι ιατροί θα παρέχουν τις υπηρεσίες του σε πλήρες τακτικό και καθημερινό
ωράριο από Δευτέρα έως και Παρασκευή 8:00 πμ -15:00 μ.μ. και θα
πραγματοποιούν 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 υπηρετούν), όπως αυτό εγκρίνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του
Νοσοκομείου.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι :
1. Έλληνες πολίτες.
2. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τη

δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
3. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα, η οποία τους επιτρέπει την

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
4. Οι άντρες, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να

έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως
απαλλαγεί από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν
καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
5. Δεν ισχύει περιορισμός ορίου ηλικίας (παρ. 2, αρ.4, του Ν.4528/2018 ).
6. Να είναι εγγεγραμμένοι στη Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες.

Αμοιβή
Η μηνιαία αμοιβή των ιατρών και η αμοιβή των εφημεριών που θα
πραγματοποιούν, καθορίζεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 της ΠΝΠ
ΦΕΚ 157/Α/10-8-2020.
Αιτήσεις - Διαδικασία
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, η οποία
επέχει και θέση Υπεύθυνης δήλωσης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
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είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με απόδειξη στη Διεύθυνση:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Δ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3-ΝΙΚΑΙΑ-ΤΚ 184 54
με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία
με ιατρούς ειδικότητας Παθολογίας ή Ακτινοδιαγνωστικής ή Γενικής Ιατρικής ή
Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας( αντίστοιχα για το κάθε Νοσοκομείο).
Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται
σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες:
Από 21/10/2020 έως και 27/10/2020
Ως

ημερομηνία

κατάθεσης

σε

περίπτωση

αποστολής

των

αιτήσεων

ταχυδρομικώς, λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία
αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρείας
ταχυμεταφοράς, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν πριν ή μετά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θα
ληφθούν υπόψη.
Επιλογή
Η επιλογή θα γίνει από τη Διοίκηση του ΓΝΝ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-ΓΝΔΑ «Η
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ».
Πληροφορίες
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο:2132076211 & 2132077572-573.
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτάται στη Διαύγεια και
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Νοσοκομείου: www.nikaia-hosp.gr
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Υπουργείο Υγείας – dpnp _ a @ moh . gov . gr
2) 2η Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου –daad@2dype.gr
3) Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο – pisinfo@pis.gr
4) Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών – isathens@isathens.gr
5) Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά – info@ispeiraias.g

ΑΔΑ: ΩΑΗΤ46906Ψ-8ΤΠ

