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«ΜΠΟΓΟΑΚΔΙΟ» 

Έρνληαο ππφςε: 

1) Σηο 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 ΙΊ.Ν.Π ζρ. κε 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) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3329/05 (ΦΔΚ 81/η.Α΄/4.4.05) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

3527/2007, (ΦΔΚ 25/η.Α/9.2.07) θαη ηζρχεη ζήκεξα 

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

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

4) Σελ ππ΄αξηζκ. Γ4β/Γ.Π.νηθ.1108/9-1-2020 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαη Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Τγείαο ΦΔΚ 10/13-1-2020 Σεχρνο Τ.Ο.Γ.Γ ζρεηηθή κε δηνξηζκφ Γηνηθεηή ζην 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Πηνιεκαΐδαο «ΜΠΟΓΟΑΚΔΙΟ». 

5) Σν ππ΄ αξηζκ.1806/14-1-2020 έγγξαθν ηεο Γηνίθεζεο ηεο 3εο ΤΠΔ Μαθεδνλίαο ζρεηηθφ 

κε αλάιεςε ππεξεζίαο Γηνηθεηή ζην Γ.Ν. Πηνιεκαΐδαο  «ΜΠΟΓΟΑΚΔΙΟ».  

6) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ αξζξ. 51 ηνπ Ν. 4839/2021( ΦΔΚ 181/η.Α’)  ζρεηηθά κε 

απνδεκίσζε ηαηξψλ εηδηθφηεηαο αλαηζζεζηνινγίαο , φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 89 ηνπ 

Ν. 4850/2021( ΦΔΚ 208/η.Α’)  απνδεκίσζε ηδησηψλ ηαηξψλ γηα εηθνζηηεηξάσξε εθεκεξηαθή 

απαζρφιεζε. 

7) Σελ ππ' αξηζκ. πξση. 7396/15-02-2022 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 3εο ΤΠΔ (ΑΓΑ: 

9ΦΚ9ΟΡΔΠ-503) κε ζέκα: «Έγθξηζε ζπλεξγαζίαο ελφο ηδηψηε ηαηξνχ εηδηθφηεηαο 

Νεθξνινγίαο κε ην ΓΝ Πηνιεκαΐδαο «ΜΠΟΓΟΑΚΔΙΟ» γηα ηελ θάιπςε θελψλ ελεξγνχ 

(εηθνζηηεηξάσξεο) εθεκεξίαο» κε θαζεζηψο έθδνζεο Γειηίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ 
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Καιεί 
Σνπο ελδηαθεξνκέλνπο ηδηψηεο ηαηξνχο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Πηνιεκαΐδαο  γηα κία (1) ζέζε ΠΔ Ιαηξνχ εηδηθφηεηαο Νεθξνινγίαο κε θαζεζηψο έθδνζεο 

απφ απηφλ δειηίνπ απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ κε ην 

Ννζνθνκείν. 

Α. Γηα τελ θάιπςε τεο αλστέξσ ζέσεο απαητείταη νη ππνςήυηεο/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 έρνπλ λφκηκε 

απαιιαγή,  

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

ππεξεζηψλ. 

ζη) Να θαηέρνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ. 

 

Β. Ωξάξην απασρόιεσεο: δχλαηαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα ηελ θάιπςε εθεκεξηαθψλ 

αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Γ. Ακνηβή:  
Η ακνηβή ηνπ ηαηξνχ ζηελ εηθνζηηεηξάσξε εθεκεξηαθή απαζρφιεζε ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ αλά εθεκεξία. 

 
Γ. Κξητήξηα 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. 

ε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απαηηείηαη 

θαη θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζεο. ε πεξίπησζε πηπρίσλ απφ ρψξεο εθηφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, απαηηείηαη θσηναληίγξαθν ηνπ μελφγισζζνπ πηπρίνπ, θσηναληίγξαθν 

επίζεκεο κεηάθξαζεο θαη θσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηζνηηκίαο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ. Όια τα 

μελφγισζζα πηπρία θαη πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα έρνπλ κεηαθξαζηεί επίζεκα 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ηα απιά θσηναληίγξαθα ησλ 

μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ε ζθξαγίδα ηεο Υάγεο 

(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 λνκνχ Κνδάλεο. 
3. ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

Χο 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) Σνλ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

β) Σελ Γηεπζχληξηα Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο 

γ) Σνλ Γηεπζπληή Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 
Δ. Τπνβνιή αητήσεσλ σπκκετνρήο 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν 

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

δηεχζπλζε : prosopiko@mpodosakeio.gr 

mailto:prosopiko@mpodosakeio.gr
ΑΔΑ: 6Α3146907Ρ-ΛΕΒ



Με ηελ αίηεζε ζπλππνβάιινληαη: 

α. Αθξηβέο αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

β. Βεβαίσζε κνλίκνπ θαηνηθίαο 

γ. Τπεχζπλε 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. χληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

Γηα τε σεηξά θατάταμεο ιακβάλνλταη ππόςε τα παξαθάτσ αλαυεξόκελα θξητήξηα 

επηινγήο κε σπλτειεστέο: 
70% ηα απαηηνχκελα θχξηα θαη επηθνπξηθά πξνζφληα 
10% εληνπηφηεηα 

20% πξνζσπηθή ζπλέληεπμε 

Αλάξτεσε πηλάθσλ θαη ππνβνιή ελστάσεσλ 

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

πίλαθα ζεηξάο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. 

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

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3) εκεξψλ ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 

αλάξηεζήο ηνπο. 

Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Πηνιεκαΐδαο. 

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

ζπλέληεπμε ε νπνία απνθαίλεηαη θαη ελεκεξψλεη ηνλ ππνςήθην εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

ηξηψλ εκεξψλ. 

Σ. Η πξνζεσκία ππνβνιήο τσλ αητήσεσλ  αξρίδεη στηο  16/02/2022 ώξα 13κ.κ θαη ιήγεη 

στηο 21-02-2022 ώξα 13κ.κ. 

Ηκεξνκελία σπλέλτεπμεο: Σξίτε 22-02-2022 (ψξα 14.00 κ.κ. ζηελ αίζνπζα Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ) 

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

ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.mpodosakeio.gr) θαη απνζηέιιεηαη ζηελ 3
ε
 ΤΠΔ θαη 

ζηνλ Ιαηξηθφ ζχιινγν.   

 

                                                                                       Ο Διοικητής τοσ Νοσοκομείοσ                 

                                                                                     

                                                                                                   ΠΑΠΑΩΣΗΡΙΟΤ ΣΑΤΡΟ 

Κνηλνπνίεσε:  

-3ε.Τ.ΠΔ. 

 -Ιαηξηθφ χιινγν  
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