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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΔΝΑΝ ΙΓΙΩΣΗ ΙΑΣΡΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ   ΜΔ ΚΑΘΔΣΩ ΔΚΓΟΗ ΓΔΛΣΙΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΤ ΣΟ Γ.Ν ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

 

 Έρνληαο ππφςε:  

1) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηεο Π.Ν.Π. «Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλερηδφκελσλ 

ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο» 

(Φ.Δ.Κ.84/η.Α΄/13.4.2020), φπσο θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ 

Ν.4690/2020(Φ.Δ.Κ.104/η.Α΄/30.5.2020) «Κχξσζε Π.Ν.Π ζρ. Με θνξσλντφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηεο Π.Ν.Π.10/10.08.2020 (Φ.Δ.Κ 157/η.Α΄/10.08.2020.  

2) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/05 (ΦΔΚ 81/Α/4.4.05) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3527/2007, 

(ΦΔΚ 25/Α/9.2.07) θαη ηζρχεη ζήκεξα  

3) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π. Γ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ 

ηνπο δηαηάθηεο» (Φ.Δ.Κ. 145/η.Α΄/5.8.2016). 

 4) Τελ Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζκφ πξση. Γ4β/Γ.Π.νηθ. 882 /08-01-2020 (ΦΔΚ 8/ 13-1- 

2020 η Υ.Ο.Γ.Γ.πεξί  δηνξηζκνχ ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ.Ν. Γξεβελψλ . 

5) Τελ ππ΄αξηζκ. Γ4β/Γ.Π.νηθ.41763/02-07-2020 (ΦΔΚ 2771/η. Β΄/08.07.2020) Απφθαζε ηνπ 

Υθππνπξγνχ Υγείαο: «Καηαλνκή ηδησηψλ ηαηξψλ ζε δεκφζηα λνζνθνκεία κεηαμχ ησλ ΥΠΔ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ». 

 6) Τελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 26815/07-06-2022 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 3
εο

 ΥΠΔ ζρεηηθά κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξηζκ. 2070/50571/15.10.2020 Απφθαζε έγθξηζεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

Γ.Ν.Γξεβελψλ, αξκνδηφηεηα ηεο 3
εο

 Υ.ΠΔ Μαθεδνλίαο σο πξνο ηε ζπλεξγαζία κε ηδηψηε ηαηξφ 

εηδηθφηεηαο Αθηηλνινγίαο , κε ηελ έθδνζε δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ, δηάξθεηαο έσο θαη ηελ 30
ε
  

-06-2022 γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ.  

                                    

 

Καιεί 

Σνπο ελδηαθεξόκελνπο ηδηώηεο ηαηξνύο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθό Ννζνθνκείν Γξεβελώλ γηα 

κία (1) ζέζε ΠΔ Ιαηξνύ εηδηθόηεηαο Αθηηλνινγίαο κε θαζεζηώο έθδνζε από απηόλ δειηίνπ 

απόδεημεο παξνρήο ππεξεζηώλ, γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ηνπ κε ην Ννζνθνκείν.  
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Α. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ απαηηείηαη νη ππνςήθηεο/νη λα έρνπλ:  

α) Διιεληθή Ιζαγέλεηα, πιελ φζσλ πξνέξρνληαη απφ θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

β) Να έρνπλ ηελ πγεία θαη θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηεο ζέζεο.  

γ) Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα αζπκβίβαζηα κε ηελ ηδηφηεηα ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ.  

δ) Οη άλδξεο λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα λφκηκε απαιιαγή.  

ε) Να εγγξαθνχλ ζηελ Γ.Ο.Υ. σο επηηεδεπκαηίεο, έπεηηα απφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ.  

ζη) Να θαηέρνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ. 

 Β. Ωξάξην απαζρόιεζεο: 

 Γχλαηαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο κφλν θαηά ηελ εθεκεξία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Γ. Ακνηβή:  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηαηξνχ ζηηο εθεκεξίεο ηνπ λνζνθνκείνπ ζα ακείβεηαη κε ακνηβή ίζε κε απηή 

ηνπ Δπηκειεηή Β΄.  

Γ. Κξηηήξηα Δπηινγήο  

1. ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΗ  

α Απαηηνχκελα πξνζφληα (γηα ηε ζέζε)  

Πηπρίν ή δίπισκα Ιαηξηθήο Α.Δ.Ι. άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, άδεηα ηίηινπ αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο 

 Σε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απαηηείηαη θαη 

θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζεο. Σε πεξίπησζε πηπρίσλ απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, απαηηείηαη θσηναληίγξαθν ηνπ μελφγισζζνπ πηπρίνπ, θσηναληίγξαθν επίζεκεο 

κεηάθξαζεο θαη θσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηζνηηκίαο ηνπ ΓΟΑΤΑΠ. Όια ηα μελφγισζζα 

πηπρία θαη πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα έρνπλ κεηαθξαζηεί επίζεκα ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Σηα απιά θσηναληίγξαθα ησλ μελφγισζζσλ πηπρίσλ 

θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ε ζθξαγίδα ηεο Φάγεο (APOSTILLE) πνπ έρεη ηεζεί 

ζην πξσηφηππν πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθφ, φπνπ απηή απαηηείηαη  

2. ΔΝΣΟΠΙΟΣΗΣΑ  

Γηα ηε ζέζε πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ, αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Ννκνχ Γξεβελψλ.  

3. ΔΜΠΔΙΡΙΑ  

Ωο εκπεηξία ηεο παξαπάλσ ζέζεο λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην 

δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν 

ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο. 

4. ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ  

Οη ππνςήθηνη ζα θιεζνχλ ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε απφ ηξηκειή επηηξνπή απνηεινχκελε απφ: 

α) Τνλ Γηεπζπληή Ιαηξηθήο Υπεξεζίαο 

β) Τνλ Γηεπζπληή Αθηηλνινγηθνχ  ηκήκαηνο 

γ) Τελ Γηεπζχληξηα Γηνηθεηηθήο- Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

 νη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη: 

     1.Έιιελεο πνιίηεο.  

2.Να έρνπλ ηελ πγεία θαη θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ.  

3.Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα αζπκβίβαζηα κε ηελ δεκνζηνυπαιιειηθή ηδηφηεηα.  

4.Οη άλδξεο λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ λφκηκε 

απαιιαγή.  

5.Δθφζνλ πξνζιεθζνχλ λα εγγξαθνχλ ζηε ΓΟ.Υ. σο επηηεδεπκαηίεο.  

6.Να έρνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ.  

Δ. Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο  

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, είηε ειεθηξνληθά ( αξρείν pdf ) ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: pros2@nosgrevenon.gr  
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Με ηελ αίηεζε ζπλππνβάιινληαη:  

α. Αθξηβέο αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.  

β. Βεβαίσζε κνλίκνπ θαηνηθίαο  

γ. Υπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνπλ φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα 

αζπκβίβαζηα κε ηελ δεκνζηνυπαιιειηθή ηδηφηεηα.  

δ. Έγγξαθα απφδεημεο εκπεηξίαο  

ε. Αθξηβέο αληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ. 

ζη. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

     δ. Άδεηα ηίηινπ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο  

ε. Σχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

 

 Γηα ηε ζεηξά θαηάηαμεο ιακβάλνληαη ππόςε ηα παξαθάησ αλαθεξόκελα θξηηήξηα επηινγήο 

κε ζπληειεζηέο:  

70% ηα απαηηνχκελα θχξηα θαη επηθνπξηθά πξνζφληα  

10% εληνπηφηεηα  

20% πξνζσπηθή ζπλέληεπμε  

Αλάξηεζε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελζηάζεσλ 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο, ην Ννζνθνκείν θαηαξηίδεη θαη αλαξηά πίλαθα 

ζεηξάο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. 

 Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν (2) εκεξψλ ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο 

ηνπο. 

Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ Γξεβελψλ. 

Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ε 

νπνία απνθαίλεηαη θαη ελεκεξψλεη ηνλ ππνςήθην εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχν εκεξψλ.  

 

Σ. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ αξρίδεη ζηηο 09-06-2022  ώξα 10:30 π.κ θαη ιήγεη 

ζηηο 10-06-2022 ώξα 14:00 κ.κ. 

 Ηκεξνκελία ζπλέληεπμεο εκέξα Σξίηε 14-06-2022 (ψξα 12.00 κ.κ. ζηελ αίζνπζα Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ)  

Η πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζην ΓΙΑΥΓΔΙΑ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010, ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.nosgrevenon.gr) θαη απνζηέιιεηαη ζηελ 3ε ΥΠΔ θαη ζηνλ 

Ιαηξηθφ Σχιινγν. 

 

                                                                                             Η Γηνηθήηξηα ηνπ Γ.Ν. Γξεβελψλ 

                                                                                                     

 

                                                                                                     Γξ. Δπηπρία Π.Καπάηνπ 
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- 3
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Υ.ΠΔ. 

- Ιαηξηθφ Σχιινγν 
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