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ΑΠΟΦΑΗ – ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 
0 Γηνηθεηήο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ  Αζελψλ «Ζ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ» 

 
 ΄Δρνληαο ππφςε:                          
1. Σηο δηαηάμεηο: 
α. ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν.2071/1992 (ΦΔΚ 123 Α΄) «Δθζπγρξνληζκφο θαη 
νξγάλσζε πζηήκαηνο Τγείαο», φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 
ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν.4368/2016  (ΦΔΚ 21/Α’). «Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ 
θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
β.Σσλ άξζξσλ 35 &36 ηνπ Ν.4368/2015 (ΦΔΚ 21/Α΄). 
γ. ηεο παξ.10 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν.2071/1992 (ΦΔΚ 123 Α΄) «Δθζπγρξνληζκφο θαη 
νξγάλσζε πζηήκαηνο Τγείαο»,  
δ. ηνπ Π.Γ.63/2005 (ΦΔΚ 98 Α΄). «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε 
θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
ε.Σνπ Π.Γ./γκαηνο 73/2015 (ΦΔΚ 116 Α΄). «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο 
Κπβέξλεζεο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Τθππνπξγψλ». 
2. Σελ ππ. αξηζ. Τ25/6-10-2015 (ΦΔΚ 2144. Β’) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ 
«Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Τγείαο Παχιν Πνιάθε».  
3. Σελ ππ. αξηζ. Α2α/Γ.Π.νηθ.22211/22-3-2016 (ΦΔΚ 794. Β’) Τπνπξγηθή απφθαζε 
«Γηαδηθαζία θαη ηξφπνο πξνθήξπμεο ζέζεσλ Δ..Τ. θαη πξνζεζκία θαη ηξφπνο 
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ».   
4. Σελ αξηζκ.ΓΤ13α/ 39832/97 (ΦΔΚ 1088/4-12-97 η. Β’) «Ηεξάξρεζε θξηηεξίσλ 
θξίζεο θαη ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ γηα ζέζεηο ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ 
Δ..Τ.  
5. Σνλ Οξγαληζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΦΔΚ 3485/η.Β’/31-12-2012) φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην ΦΔΚ 1289/Β/28-5-2013).  
6. Σελ ππ. αξηζ. Α2α/Γ.Π/33015/26-5-2016 Τπνπξγηθή απφθαζε «Έγθξηζε γηα 
πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ ΔΤ».  
7. Σν αξηζ.πξση/25421/2-6-16 έγγξαθν ηεο 1εο Τ.ΠΔ.Αηηηθήο  

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε 

Προκηρύζζοσμε ηελ πιήξσζε ησλ παξαθάησ ζέζεσλ επί ζεηεία εηδηθεπκέλσλ 
ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ Δ..Τ. ζην βαζκφ ηνπ Δπηκειεηή Β΄ γηα ην Γ.Ν.Παίδσλ  «Ζ ΑΓΗΑ 
ΟΦΗΑ»¨. 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΒΑΘΜΟ ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΩΝ 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΒΗΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ  Β΄                1 

ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ή  ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ  
(γηα ηε Μνλάδα Μεηακφζρεπζεο 
Μπεινχ Οζηψλ) 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ  Β¨                1 
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ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ή  ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ  
(γηα ην Σκήκα Παηδηαηξηθήο 
Αηκαηνινγίαο-Ογθνινγίαο) 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ  Β¨                1 

ΗΑΣΡΗΚΖ ΒΗΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ή 
ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ(γηα ην 
Αηκαηνινγηθφ ηκήκα) 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ  Β¨                1 

ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ή Η ΑΣΡΗΚΖ 
ΒΗΟΠΑΘΟΛΟΓΗΑ ή ΠΑΘΟΛΟΓΗΑ 
(γηα ην ηκήκα Αηκνδνζίαο 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ  Β¨                1 

 
Γηα ηηο παξαπάλσ ζέζεηο γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη φζνη έρνπλ: 
α. Διιεληθή Ηζαγέλεηα πιήλ φζσλ πξνέξρνληαη απφ Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ. 
β. Άδεηα άζθεζεο Ηαηξηθνχ Δπαγγέικαηνο 
γ. Σίηιν αληίζηνηρεο κε ηελ ζέζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο 
δ. Ζιηθία πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 50ν έηνο 
Ωο εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ παξαπάλσ νξίνπ ειηθίαο ινγίδεηαη ε 31ε 
Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ ν ππνςήθηνο ζπκπιεξψλεη ην απαηηνχκελν 
φξην ειηθίαο. 
        
Γηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη  
1. Αίηεζε – δήισζε ζε εηδηθφ έληππν ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηνλ ηζηφηνπν 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (www.moh.gov.gr), ζηνλ ηζηφηνπν  ηεο 1εο ΤΠΔ Αηηηθήο , 
ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ  ή ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία 
ππνβάιινληαη ηα δηθαηνινγεηηθά. Ζ αίηεζε – δήισζε ζπκπιεξψλεηαη κε αθξίβεηα 
θαη ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη. Αηηήζεηο ζε άιιν έληππν ή αηηήζεηο ζηηο 
νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, δελ γίλνληαη δεθηέο. 

2. Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ. 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. 

3. Φσηναληίγξαθν απφθαζεο άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ ή νδνληηαηξηθνχ 
επαγγέικαηνο. 

4. Φσηναληίγξαθν απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο. 
5. Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη ν ζπλνιηθφο 

ρξφλνο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ε αζθνχκελε εηδηθφηεηα θαη ν 
ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζήο ηεο. 

6. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ή θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή 
θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα πνιίηε θξάηνπο κέινπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

7. Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή βεβαίσζε λφκηκεο απαιιαγήο, 
φπνπ είλαη απαξαίηεηε. 

8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ, ζηελ νπνία λα 
αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

 (α) φηη δελ έρεη αξλεζεί δηνξηζκφ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. ή ζε 
αληίζεηε πεξίπησζε, φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ 
παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο αλάιεςεο ππεξεζίαο, 

 (β) Όηη δελ έρεη παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. πξηλ απφ ηε 
ζπκπιήξσζε δπν (2) ρξφλσλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε 
φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαίηεζήο 
ηνπ. 

 (γ) Όηη έρεη ζπκπιεξψζεη δπν (2) ρξφληα ζπλερνχο ππεξεζίαο ζε νκνηφβαζκε 
κε ηελ θξηλφκελε ζέζε εάλ είλαη ήδε ηαηξφο ηνπ Δ..Τ. 

http://www.moh.gov.gr/
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9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ, ζηελ νπνία λα 
αλαθέξεηαη φηη δελ ππεξεηεί ζην Δ..Τ. ή φηη έρεη ππνβάιιεη παξαίηεζε απφ ηε 
ζέζε ηαηξνχ θιάδνπ Δ..Τ. ζηελ νπνία ππεξεηεί. Ζ παξαίηεζε ζα πξέπεη λα έρεη 
ππνβιεζεί ζηνλ θνξέα πνπ ππεξεηεί ν ππνςήθηνο, κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο 
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξνθήξπμεο. 

10. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη πεξηιεπηηθά ηα νπζηαζηηθά 
πξνζφληα ηνπ ππνςήθηνπ θαη ηδηαίηεξα εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ . 8 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν .2519/1997 (ΦΔΚ 165Α )́. Δθηφο απφ 
απηά ν ππνςήθηνο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε θάζε 
ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απνηειεί νπζηαζηηθφ θξηηήξην γηα ηελ θξίζε θαη 
αμηνιφγεζή ηνπ απφ ην πκβνχιην θξίζεο. 

11. Γηα ηελ απφδεημε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ 
ζεκείσκα, απαηηείηαη ε ππνβνιή επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ. 

12. Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ 
ππνςεθίνπ πεξηιεπηηθά. Αλάηππα δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη 
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί ηέηνηεο εξγαζίεο, 
ππνβάιινληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ. Δπηζηεκνληθέο εξγαζίεο 
γξακκέλεο ζε μέλε γιψζζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη θαη κεηαθξαζκέλεο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα. 

13. Οη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ 
βεβαίσζε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε νπνία ρνξεγείηαη κεηά απφ 
εμεηάζεηο ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο 
(ΚΔ..Τ.) θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ Γ /10424/31.3.1993 (ΦΔΚ 263 Β )́ ππνπξγηθή 
απφθαζε. Γηα ηνπο ηαηξνχο πνπ είλαη απφθνηηνη Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ή 
έρνπλ απνθηήζεη ηίηιν εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, δελ απαηηείηαη βεβαίσζε γλψζεο 
ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

14. Δηδηθέο πξνυπνζέζεηο ή θσιχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ πξνθήξπμε 
απνδεηθλχνληαη κε ηελ θαηάζεζε ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, βεβαηψζεσλ ή 
ππεχζπλσλ δειψζεσλ πνπ ζα πεξηγξάθνληαη ζηελ ίδηα ηελ πξνθήξπμε. 

15. Όια ηα μελφγισζζα πηπρία θαη πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα έρνπλ 
κεηαθξαζηεί επίζεκα ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ηηο αξκφδηεο πξνο ηνχην αξρέο 
ηεο εκεδαπήο. 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. 
ε θάζε πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ππ.αξηζκ. 
ΓΗΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014 (ΑΓΑ: ΒΗΖΟΥ-6ΤΕ)θαη ΓΗΑΓΠ/Φ Α,2,3 /21119/1-
9-2014 (ΑΓΑ: ΒΜ3ΛΥ-ΤΝ9) εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη 
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά  επθξηλή 
θσηναληίγξαθα μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ηα έγγξαθα  απηά έρνπλ επηθπξσζεί πξσηίζησο απφ δηθεγφξν. 
 

Ζ αίηεζε – δήισζε κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιιεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ  
Ννζνθνκείνπ εις ηριπλούν, κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ  εκεξψλ 
απφ 15 Θοσνίοσ 2016 μέτρι  04 Θοσλίοσ 2016. 
Αηηήζεηο – δειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο δελ γίλνληαη   
δεθηέο.  
 
Αηηήζεηο – δειψζεηο καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ εις 
ηριπλούν θαη ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε εηαηξία ηαρπκεηαθνξάο, 
κέζα ζηελ νξηζζείζα πξνζεζκία ζηελ ηαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε 

ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ « Η ΑΓΘΑ ΟΦΘΑ» 
Θηβών & Παπαδιαμανηοπούλοσ 

Σ.Κ.11527 ΓΟΤΔΗ. 
Γηα ηηο αηηήζεηο απηέο ε εκεξνκελία ππνβνιήο πξνθχπηεη είηε απφ ηε ζθξαγίδα ηνπ 
ηαρπδξνκείνπ είηε απφ ην απνδεηθηηθφ παξάδνζεο ζηελ εηαηξία ηαρπκεηαθνξάο. 
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Κάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα δηεθδηθήζεη θαη λα θξηζεί γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κηάο ζέζεο 
αιιά γηα θάζε ζέζε πξέπεη λα ππνβάιιεη μερσξηζηή αίηεζε-δήισζε κε φια ηα 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 
 
Ζ απφθαζε-πξνθήξπμε αλαξηάηαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α), ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ  θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ 
Παλειιήλην Ηαηξηθφ χιινγν θαη ζηνπο θαηά ηφπνπο Ηαηξηθνχο πιιφγνπο ελψ 
απνζηέιιεηαη  ειεθηξνληθά  ζηελ 1ε Τ.ΠΔ.Αηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζεί ζηνλ 
ηζηφηνπφ ηεο.  
 
 

   Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 

 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ 
 
ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ: 
 
1.1Ζ Τ.ΠΔ. ΑΣΣΗΚΖ   
    Γ/ΝΖ ΑΝΑΠΣ. ΑΝΘΡ.ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 
    ΜΟΝΑΓΩΝ  ΠΑΡ.ΤΠΖΡ.ΤΓΔΗΑ  
2.  ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ 
    (Πινπηάξρνπ 3 & Τςειάληνπ Σ.Κ. 10675,Αζήλα 
3. ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ  ΑΘΖΝΩΝ 
    εβαζηνππφιεσο 113-Σ.Κ.11526 Αζήλα  
 
ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ 
ΓΡ. ΓΗΟΗΚΖΣΖ 
Γ/ΝΣΖ  ΗΑΣΡ.ΤΠΖΡΔΗΑ  
ΣΜ. ΓΗΑΥ. ΑΝΘΡ. ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ  
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