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5η Τγειομομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & τερεάς Δλλάδας
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
ΑΜΥΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΔΔΩΝ ΔΙΔΙΚΔΤΜΔΝΩΝ ΙΑΣΡΩΝ
Σο Γεμικό Νοσοκομείο Άμφισσας, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 26 και 27 ςξσ Ν. 1397/83 «Δθμικϊ Σϋρςημα Υγείαπ» ϊπχπ έυξσμ
ςοξπξπξιηθεί και ιρυϋξσμ
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 ςηπ παο.1 ςξσ άοθοξσ 69 ςξσ Ν. 2071/1992 «Δκρσγυοξμιρμϊπ και ξογάμχρη
ρσρςήμαςξπ σγείαπ», ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκαμ με ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 35 ςξσ
Ν.4368/2016 «Μέςοα για ςημ επιςάυσμρη ςξσ κσβεομηςικξϋ έογξσ και άλλεπ διαςάνειπ»
6. Τιπ διαςάνειπ άοθοξσ 13 ςξσ Ν. 1965/91
7. Τιπ διαςάνειπ ςξσ Ν.2071/92 άοθοα 65 και 84
8. Τιπ διαςάνειπ ςξσ Ν.4368/2016, άοθοα 35 και 36
9. Τιπ διαςάνειπ ςξσ Ν.2519/97 (ΦΔΚ 165/97 ς. Α΄) άοθοξ 34
10. 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.»
11. 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 ςημ ΔΥ 13α/29804/15-9-97 (ΦΔΚ
859/26-9-97 ς. Β΄) Υπξσογικέπ απξτάρειπ
12. Τξμ ξογαμιρμϊ ςξσ Νξρξκξμείξσ πξσ δημξριεϋθηκε ρςξ ΦΔΚ 3496/Β΄/2012
13. Τξ Ν.2737/99, ςξ Ν. 2345/95, ςξ Ν.2716/99, ςξ Ν.2955/01, ςξ Ν.2889/01, ςξ Ν.3106/03, ςξ
Ν.3172/03, ςξ Ν.3252/04, ςξ Ν.3293/04, ςξ Ν.3329/05, ςξ Ν.3370/05, ςξ Ν.3527/07, ςξ
Ν.3580/07, ςξ Ν.3754/09
14. Τημ σπ’ αοιθμ. Α2α/Γ.Π. ξικ.22211/22-03-2016 σπξσογική απϊταρη με θέμα «Διαδικαρία και
ςοϊπξπ ποξκήοσνηπ θέρεχμ ιαςοόμ Δ.Σ.Υ. και ποξθερμία και ςοϊπξπ σπξβξλήπ
δικαιξλξγηςικόμ»
15. Τημ σπ’ αοιθμ. Α2α/Γ.Π./ξικ.19970/15-03-2017 απϊταρη ςξσ Υπξσογείξσ Υγείαπ με θέμα
«Έγκοιρη για ποξκήοσνη θέρεχμ ειδικεσμέμχμ ιαςοόμ ςξσ κλάδξσ Δ.Σ.Υ.»
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Τημ πλήοχρη ςηπ παοακάςχ θέρηπ ειδικεσμέμξσ ιαςοξϋ ςξσ κλάδξσ Δ.Σ.Υ. επί θηςεία, ρςξμ
Διραγχγικϊ Βαθμϊ Δπιμεληςή Β΄ για ςξ αμςίρςξιυξ ςμήμα ςξσ Γεμικξϋ Νξρξκξμείξσ Άμτιρραπ, χπ
ενήπ:
1. Μία (1) θέση Διδικεσμέμξσ ιαςοξϋ ειδικϊςηςαπ Αμαισθησιολογίας ρςξμ ειραγχγικϊ βαθμϊ
Δπιμεληςή Β΄
Α. Για ςημ παοαπάμχ θέρη γίμξμςαι δεκςξί χπ σπξφήτιξι ξι Ιαςοξί πξσ έυξσμ:
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α. Δλλημική ιθαγέμεια, πλημ ϊρχμ ποξέουξμςαι απϊ κοάςη μέλη ςηπ Δ.Δ.
β. Άδεια άρκηρηπ ιαςοικξϋ επαγγέλμαςξπ
γ. Τίςλξ αμςίρςξιυηπ με ςη θέρη ιαςοικήπ ειδικϊςηςαπ
δ. Ηλικία πξσ μα μημ σπεοβαίμει ςξ 50ξ έςξπ για ςξσπ Δπιμεληςέπ Β΄
Β. Οι εμδιατεοϊμεμξι σπξυοεξϋμςαι μα καςαθέρξσμ ςα παοακάςχ δικαιξλξγηςικά εις τριπλούμ:
1. Αίςηρη – δήλχρη ρε ειδικϊ έμςσπξ ςξ ξπξίξ βοίρκεςαι αμαοςημέμξ ρςξμ ιρςϊςξπξ ςξσ
Υπξσογείξσ Υγείαπ (www.moh.gov.gr), ρςξμ ιρςϊςξπξ ςχμ Υγειξμξμικόμ Πεοιτεοειόμ και ςξσ
Νξρξκξμείξσ. Η αίςηρη – δήλχρη ρσμπληοόμεςαι με ακοίβεια και ρε ϊλα ςα ρςξιυεία πξσ
πεοιλαμβάμει. Αιςήρειπ ρε άλλξ έμςσπξ ή αιςήρειπ ρςιπ ξπξίεπ δεμ έυξσμ ρσμπληοχθεί ϊλα ςα
απαιςξϋμεμα ρςξιυεία δεμ γίμξμςαι δεκςέπ.
2. Φχςξαμςίγοατξ πςσυίξσ. Σε πεοίπςχρη πςσυίξσ παμεπιρςημίξσ κοάςξσπ μέλξσπ ςηπ
Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ, απαιςείςαι και τχςξαμςίγοατξ επίρημηπ μεςάτοαρηπ. Σε πεοίπςχρη
πςσυίχμ απϊ υόοεπ εκςϊπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ απαιςείςαι τχςξαμςίγοατξ νεμϊγλχρρξσ
πςσυίξσ, τχςξαμςίγοατξ επίρημηπ μεςάτοαρηπ και τχςξαμςίγοατξ ςηπ απϊταρηπ ιρξςιμίαπ
ςξσ ΔΟΑΤΑΠ.
3. Φχςξαμςίγοατξ απϊταρηπ άδειαπ άρκηρηπ ιαςοικξϋ επαγγέλμαςξπ.
4. Φχςξαμςίγοατξ απϊταρηπ υξοήγηρηπ ςίςλξσ ειδικϊςηςαπ.
5. Βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ ιαςοικξϋ ρσλλϊγξσ ρςημ ξπξία μα βεβαιόμεςαι ξ ρσμξλικϊπ υοϊμξπ
άρκηρηπ ςξσ ιαςοικξϋ επαγγέλμαςξπ, η αρκξϋμεμη ειδικϊςηςα και ξ ρσμξλικϊπ υοϊμξπ άρκηρήπ
ςηπ.
6. Πιρςξπξιηςικϊ γέμμηρηπ ή τχςξαμςίγοατξ ςξσ δελςίξσ αρςσμξμικήπ ςασςϊςηςαπ ή
τχςξαμςίγοατξ διαβαςηοίξσ ϊςαμ ποϊκειςαι για πξλίςη κοάςξσπ μέλξσπ ςηπ Δσοχπαψκήπ
Έμχρηπ.
7. Βεβαίχρη εκπλήοχρηπ σπηοερίαπ σπαίθοξσ ή βεβαίχρη μϊμιμηπ απαλλαγήπ, ϊπξσ είμαι
απαοαίςηςη, η ξπξία μα έυει εκδξθεί απϊ ςημ αομϊδια Υπηοερία ςξσ Υπξσογείξσ Υγείαπ.
8. Υπεϋθσμη δήλχρη ςξσ σπξφητίξσ για διξοιρμϊ ιαςοξϋ, ρςημ ξπξία μα αματέοξμςαι ςα ενήπ:
α. ϊςι δεμ έυει αομηθεί διξοιρμϊ ρε θέρη ςξσ κλάδξσ ιαςοόμ Δ.Σ.Υ. ή ρε αμςίθεςη
πεοίπςχρη, ϊςι έυξσμ ρσμπληοχθεί πέμςε (5) υοϊμια απϊ ςημ παοέλεσρη ςηπ ποξθερμίαπ
αμάληφηπ σπηοερίαπ.
β. ϊςι δεμ έυει παοαιςηθεί απϊ θέρη ςξσ κλάδξσ ιαςοόμ Δ.Σ.Υ. ποιμ απϊ ςη ρσμπλήοχρη
δϋξ (2) υοϊμχμ απϊ ςξ διξοιρμϊ ςξσ ή ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη, ϊςι έυξσμ ρσμπληοχθεί
πέμςε (5) υοϊμια απϊ ςημ ημεοξμημία παοαίςηρήπ ςξσ.
γ. ϊςι έυει ρσμπληοόρει δϋξ (2) υοϊμια ρσμευξϋπ σπηοερίαπ ρε ξμξιϊβαθμη με ςημ
κοιμϊμεμη θέρη εάμ είμαι ήδη ιαςοϊπ ςξσ Δ.Σ.Υ.
9. Υπεϋθσμη δήλχρη ςξσ σπξφητίξσ για διξοιρμϊ ιαςοξϋ, ρςημ ξπξία μα αματέοεςαι ϊςι δεμ
σπηοεςεί ρςξ Δ.Σ.Υ. ή ϊςι έυει σπξβάλλει παοαίςηρη απϊ ςη θέρη ιαςοξϋ κλάδξσ Δ.Σ.Υ. ρςημ
ξπξία σπηοεςεί. Η παοαίςηρη θα ποέπει μα έυει σπξβληθεί ρςξμ τξοέα πξσ σπηοεςεί ξ
σπξφήτιξπ, μέυοι ςη λήνη ποξθερμίαπ σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παοξϋραπ ποξκήοσνηπ.
10. Βιξγοατικϊ ρημείχμα ρςξ ξπξίξ μα αμαγοάτξμςαι πεοιληπςικά ςα ξσριαρςικά ποξρϊμςα ςξσ
σπξφήτιξσ και ιδιαίςεοα εκείμα πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 8 ςξσ άοθοξσ
37 ςξσ Ν.2519/1997 (ΦΔΚ 165Α΄)
Δκςϊπ απϊ ασςά, ξ σπξφήτιξπ μπξοεί μα ρσμπληοόρει ςξ βιξγοατικϊ ρημείχμα με κάθε
ρςξιυείξ πξσ καςά ςημ κοίρη ςξσ απξςελεί ξσριαρςικϊ κοιςήοιξ για ςημ κοίρη και ανιξλϊγηρή
ςξσ απϊ ςξ Σσμβξϋλιξ Κοίρηπ.
11. Για ςημ απϊδεινη ςχμ ξσριαρςικόμ ποξρϊμςχμ πξσ αματέοξμςαι ρςξ βιξγοατικϊ ρημείχμα,
απαιςείςαι η σπξβξλή επίρημχμ πιρςξπξιηςικόμ ή βεβαιόρεχμ.
12. Οι επιρςημξμικέπ εογαρίεπ αματέοξμςαι ρςξ βιξγοατικϊ ρημείχμα ςξσ σπξφήτιξσ
πεοιληπςικά. Αμάςσπα δημξριεσμέμχμ επιρςημξμικόμ εογαριόμ και επιρςημξμικά πεοιξδικά
ρςα ξπξία έυξσμ δημξριεσθεί ςέςξιεπ εογαρίεπ, σπξβάλλξμςαι καςά ςημ κοίρη ςξσ σπξφητίξσ.
Δπιρςημξμικέπ εογαρίεπ γοαμμέμεπ ρε νέμη γλόρρα, ποέπει μα σπξβάλλξμςαι και
μεςατοαρμέμεπ ρςημ ελλημική γλόρρα.
13. Οι πξλίςεπ κοαςόμ μελόμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ποέπει μα σπξβάλλξσμ βεβαίχρη γμόρηπ
ςηπ ελλημικήπ γλόρραπ, η ξπξία υξοηγείςαι μεςά απϊ ενεςάρειπ εμόπιξμ ςηπ αομϊδιαπ
επιςοξπήπ ςξσ Κεμςοικξϋ Σσμβξσλίξσ Υγείαπ (ΚΔ.Σ.Υ.) καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςημ Δ/10424/3103-1993 (ΦΔΚ 263 Β΄) σπξσογική απϊταρη.

Φ6.1
Κωδικός ΥΠΕ

2/ 3

ΑΔΑ: ΨΘΒΧ4690ΒΟ-Ω5Ν
Για ςξσπ ιαςοξϋπ πξσ είμαι απϊτξιςξι Δλλημικξϋ Παμεπιρςημίξσ ή έυξσμ απξκςήρει ςίςλξ
ειδικϊςηςαπ ρςημ Δλλάδα, δεμ απαιςείςαι βεβαίχρη γμόρηπ ςηπ ελλημικήπ γλόρραπ.
14. Διδικέπ ποξωπξθέρειπ ή κχλϋμαςα πξσ αματέοξμςαι οηςά ρςημ ποξκήοσνη απξδεικμϋξμςαι με
ςημ καςάθερη ρυεςικόμ πιρςξπξιηςικόμ, βεβαιόρεχμ ή σπεϋθσμχμ δηλόρεχμ πξσ θα
πεοιγοάτξμςαι ρςημ ίδια ςημ ποξκήοσνη.
15. Όλα ςα νεμϊγλχρρα πςσυία και πιρςξπξιηςικά θα ποέπει απαοαιςήςχπ μα έυξσμ μεςατοαρςεί
επίρημα ρςημ ελλημική γλόρρα απϊ ςιπ αομϊδιεπ ποξπ ςξϋςξ αουέπ ςηπ ημεδαπήπ. Σςα απλά
τχςξαμςίγοατα ςχμ νεμϊγλχρρχμ πςσυίχμ και πιρςξπξιηςικόμ θα ποέπει μα ταίμεςαι και η
ρτοαγίδα ςηπ Χάγηπ (APOLTILLE) πξσ έυει ςεθεί ρςξ ποχςϊςσπξ πςσυίξ ή πιρςξπξιηςικϊ.
Γ. Η αίςηρη – δήλχρη με ϊλα ςα δικαιξλξγηςικά σπξβάλλεςαι ρςη Γοαμμαςεία ςξσ Γεμικξϋ
Νξρξκξμείξσ Άμτιρραπ ρε ςοία (3) αμςίγοατα, μέρα ρε ποξθερμία (20) ημεοόμ, ήςξι απϊ 19
Απριλίου 2017 έχπ και 08 Μαΐου 2017.
Αιςήρειπ – Δηλόρειπ μαζί με ςα δικαιξλξγηςικά μπξοξϋμ μα σπξβάλλξμςαι και ςαυσδοξμικόπ με
ρσρςημέμη επιρςξλή ή με εςαιοεία ςαυσμεςατξοάπ, μέρα ρςημ ξοιρθείρα ποξθερμία, ειπ ςοιπλξϋμ,
ρςη Γοαμμαςεία ςξσ Νξρξκξμείξσ ρςη Διεϋθσμρη:
Γεμικό Νοσοκομείο Άμφισσας
Οικισμός Δροσοχωρίου
331 00 ΑΜΥΙΑ
Για ςιπ αιςήρειπ ασςέπ η ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξκϋπςει είςε απϊ ςη ρτοαγίδα ςξσ ςαυσδοξμείξσ,
είςε απϊ ςξ απξδεικςικϊ παοάδξρηπ ρςημ εςαιοεία ςαυσμεςατξοάπ.
Αιςήρειπ – δηλόρειπ πξσ σπξβάλλξμςαι μεςά ςη λήνη ςηπ ποξθερμίαπ, δεμ γίμξμςαι δεκςέπ.
Κάθε σπξφήτιξπ μπξοεί μα διεκδικήρει και μα κοιθεί για πεοιρρϊςεοεπ ςηπ μίαπ θέρηπ, αλλά για
κάθε θέρη ποέπει μα σπξβάλλει νευχοιρςή αίςηρη – δήλχρη με ϊλα ςα απαοαίςηςα δικαιξλξγηςικά.
Πεοιρρϊςεοεπ πληοξτξοίεπ δίμξμςαι καςά ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ απϊ ςξ Τμήμα Διαυείοιρηπ
Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ ςξσ Νξρξκξμείξσ ρςξ ςηλέτχμξ 2265350127 και ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ
Νξρξκξμείξσ μαπ http://www.gnamfissas.gr.
Η παοξϋρα ποξκήοσνη αμαοςάςαι ασθημεοϊμ ρςξ ΔΙΑΥΓΔΙΑ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Ν.
3861/2010 καθόπ και ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Γεμικξϋ Νξρξκξμείξσ Άμτιρραπ. Δπίρηπ, κξιμξπξιείςαι
ρςξμ Παμελλήμιξ Ιαςοικϊ Σϋλλξγξ, ρςξμ Ιαςοικϊ Σϋλλξγξ Φχκίδαπ καθόπ και ρςημ 5η Υ.ΠΔ.
Θερραλίαπ & Σςεοεάπ Δλλάδαπ, ποξκειμέμξσ μα αμαοςηθεί ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ
του Γ.Ν. Άμφισσας
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