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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                 
6η Τ. ΠΔ. ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ-     

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ & ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ                                    

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΜΔΗΝΙΑ  
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 
 
Σασ. Γιεςθ. : Αλ. Καλανηζάκος 13           
Σασ. Κυδ.  :  24 500   Κςπαπιζζία  
Σηλέθυνο  :  2761-360-180 
Email         : grammateia@noskypar.gr     
         

 
 

Θέμα: Ππόζκληζηρ Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ για ηην ππόζλητη Ιδιυηών Ιαηπών 
ειδικόηηηαρ ΑΚΣΙΝΟΓΙΑΓΝΩΣΙΚΗ, για απαζσόληζη, ζηην Ν.Μ. ΚΤΠΑΡΙΙΑ 

 
Ο Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο, κε αξκνδηόηεηα ηελ 

Απνθεληξσκέλε Οξγαληθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο, θνο Λακπξόπνπινο Γεκήηξηνο έρνληαο 

ππόςε: 

 

1. Σν Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ81Α) «Δζληθό ύζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 
θαη ινηπέο δηαηάμεηο» όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.3527/2007 (ΦΔΚ25Α) «Κύξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 
επνπηεπόκελσλ από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο» 

2. Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) 
3. Σν άξζξν δέθαην ηέηαξην ηεο από 13-04-2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 

(ΦΔΚ.84/Α/2020) όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ όγδννπ ηεο 
από 10-08-2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ.157/Α/2020), ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4764/2020, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 
Ν.4790/2021, ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηξηαθνζηνύ πξώηνπ άξζξνπ ηνπ Ν.4812/2021, ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν.4825/2021, ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ 
άξζξνπ 163, ηνπ Ν.4876/2021 ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ ηξηαθνζηνύ 
ηξίηνπ ηνπ Ν.4917/2022 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 
Ν.4950/2022, 

4. Σελ ππ. αξηζκ. Γ4β/Γ.Π.νηθ.41763/02-07-2020 (6Κ8Ξ465ΦΤΟ-74Τ) Τπνπξγηθή 
Απόθαζε ΦΔΚ 2771/η.Β/2020 «Καηαλνκή ηδησηώλ ηαηξώλ ζε δεκόζηα λνζνθνκεία 
κεηαμύ ησλ Τ.ΠΔ. γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ αλαγθώλ». 

5. Σελ αξίζκ. Τ4α/39171/11.04.2012 (ΦΔΚ.1256/Β/2012) Τπνπξγηθή Απόθαζε 
«Οργανισμός τοσ Γενικού Νοσοκομείοσ – Κέντρο Τγείας Κσπαρισσίας.» 

6. Σνλ ελνπνηεκέλν Οξγαληζκό ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καιακάηαο θαη ηνπ Γεληθνύ 
Ννζνθνκείνπ – Κ.Τ. Κππαξηζζίαο κε ηελ επσλπκία ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 
ΜΔΗΝΙΑ, ζύκθσλα κε ηελ αξ. Τ4α/νηθ. 123890/31-12-2012 θνηλή Τπνπξγηθή 
απόθαζε Οηθνλνκηθώλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο θαη Τγείαο (ΦΔΚ 3499/Β΄/31-12-2012). 

7. Σελ ππ’ αξίζκ. 20573/22.10.2020 Απόθαζε Γηνηθήηξηαο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 
Μεζζελίαο κε ηελ νπνία εθρσξεί πέξαλ ησλ αξκνδηνηήησλ, πνπ πξνβιέπνληαη γηα 
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ηνλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή, ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3329/2005 θαη άιιεο 
αξκνδηόηεηεο. 

8. Σν αξ.14 ηεο ΠΝΠ 84/η.Α/2020, όπσο θπξώζεθε κε ην αξ.1 ηνπ Ν.4690/2020 (ΦΔΚ 
104.η.Α), όπσο ηξνπνπνηήζεθε με ηο όγδοο άπθπο ηηρ ΠΝΠ 157/η.Α/10.08.2020, 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξ.14 ηνπ Ν.4764/2020, ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
αξ. 16 ηνπ Ν.4790/2021, κε ηνλ Ν.4812/2021, ην αξ.52 ηνπ Ν.4825/2021, ην αξ. 
163 παξ. 2 ηνπ Ν. 4876/2021, ηελ παξ.3 ηνπ ηξηαθνζηνύ ηξίηνπ άξζξνπ ηνπ 
Ν.4917/2022 θαη ην ΚΔΦ. Δ’ αξ.19, παξ. 3 ηνπ λ. 4950/2022 ΦΔΚ 128/Α/02.07.2022 
«3. Η ηζρύο ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηέηαξηνπ ηεο από 13.4.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ 
Πεξηερνκέλνπ (Α’ 84), ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4690/2020 (Α’ 104), 
σο πξνο ηε δπλαηόηεηα απαζρόιεζεο ηδησηώλ ηαηξώλ ζε δεκόζηα λνζνθνκεία γηα 
ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθησλ αλαγθώλ δεκόζηαο πγείαο ιόγσ ηεο δηαζπνξάο ηνπ 
θνξσλντνύ COVID-19, παξαηείλεηαη, από ηε ιήμε ηεο, έσο ηελ 30ή.9.2022. 

9. Σελ ππ’ αξίζκ. 22/15.07.2022 (Θ: 1ο) Απόθαζε Γ.. ηνπ Γ.Ν. Μεζζελίαο  

10. Σν ππ. αξηζκ. πξση. 4209/18.07.2022  αίηεκα ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο πξνο ηελ 6εο 
Τ.ΠΔ. γηα παξνρή έγθξηζεο 

11. Σελ ππ. αξηζκ. 44549/18.07.2022 Έγθξηζε ηεο 6εο Τ.ΠΔ. 
12. Σηο έθηαθηεο, επηηαθηηθέο ιεηηνπξγηθέο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ Αθηηλνινγηθνύ ηεο 

Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Κππαξηζζίαο ηνπ Γ.Ν. Μεζζελίαο. 

ΚΑΛΔΙ 

Ιδιώηερ Ιαηπούρ να ζςνεπγαζηούν, με ηην Ν.Μ. Κςπαπιζζίαρ, για πλήπη ή μεπική 
απαζσόληζη και ηέλεζη εθημεπιών, ππορ κάλςτη εκηάκηυν και καηεπειγοςζών 
αναγκών με ζκοπό ηηρ εξαζθάλιζη ηηρ εύπςθμηρ λειηοςπγία ηηρ, για  σπονικό 
διάζηημα έυρ και 30/09/2022. 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 
ΑΡ. 

ΘΔΔΩΝ 

ΥΡΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 
 

Γ.Ν. ΜΔΗΝΙΑ - Ν.Μ. 
ΚΤΠΑΡΙΙΑ 

ΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΟ ΙΑΣΡΟ 
ΑΚΣΙΝΟΓΙΑΓΝΧΣΙΚΗ 

ΜΙΑ (1) 

Γύο (2) 
μήνερ και 
όσι πέπαν 

ηηρ 
30/09/2022 

4.000€ 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 

Ο ηαηξόο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ζην Αθηηλνινγηθό Σκήκα, ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο, 
ζε ηαθηηθό σξαίν, πιήξεο ή κεξηθό θαη πξαγκαηνπνηώληαο εθεκεξίεο, ζύκθσλα κε ηα 
θαηαξηηζζέληα πξνγξάκκαηα, όπσο απηά πξνεγθξίλνληαη από ην Δπηζηεκνληθό πκβνύιην 
ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
 
Οι ςποτήθιοι ππέπει να: 

1. Καηέρνπλ ηελ Διιεληθή ηζαγέλεηα πιελ όζσλ πξνέξρνληαη από θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ.  
2. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα αζπκβίβαζηα κε ηελ ηδηόηεηα ησλ 

Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ. 
3. Οη άληξεο ππνςήθηνη λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή λα 

θαηέρνπλ Πηζηνπνηεηηθό Νόκηκεο Απαιιαγήο από απηέο. 
4. Να θαηέρνπλ Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο.  
5. Να θαηέρνπλ ηίηιν αληίζηνηρεο κε ηε ζέζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο. 
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6. Δίλαη ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά πγηείο 
7. Δγγξαθνύλ ζηελ Γ.Ο.Τ. σο επηηεδεπκαηίεο, έπεηηα από ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο 

παξνρήο ππεξεζηώλ. 
 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη θαη ζα θαηαηεζνύλ κε ηελ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο είλαη ηα εμήο:  

1. Αίηεζε – δήισζε ππνςεθηόηεηαο. 
2. Αληίγξαθν αζηπλνκηθνύ Γειηίνπ Σαπηόηεηαο 
3. Αληίγξαθν πηπρίνπ.  
Όια ηα μελόγισζζα πηπρία θαη πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα έρνπλ 
κεηαθξαζηεί επίζεκα ζηελ ειιεληθή γιώζζα από ηηο αξκόδηεο πξνο ηνύην αξρέο ηεο 
εκεδαπήο. ηα απιά θσηναληίγξαθα ησλ μελόγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθώλ 
ζα πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ε ζθξαγίδα ηεο Υάγεο (APOSTILLE) πνπ έρεη ηεζεί ζην 
πξσηόηππν πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθό.  
4. Άδεηα άζθεζεο Ιαηξηθνύ Δπαγγέικαηνο. 
5. Σίηινο αληίζηνηρεο Ιαηξηθήο Δηδηθόηεηαο. 
6. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζηνλ νηθείν Ιαηξηθό ύιινγν. 
7. Πηζηνπνηεηηθά Τγείαο από Παζνιόγν θαη Φπρίαηξν. 
8. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα. 
9. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα. 
10. ύληνκν Βηνγξαθηθό. 

 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο καδί κε ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά είηε απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν, 
εθόζνλ ε εμνπζηνδόηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε από δεκόζηα αξρή, ζηελ 
δηεύζπλζε:  
 

«ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΜΕΗΝΘΑ – ΝΟΗΛΕΤΣΘΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΤΠΑΡΘΘΑ 
ΑΛ. ΚΑΛΑΝΣΖΑΚΟΤ 13 ΚΤΠΑΡΘΘΑ Ν. ΜΕΗΝΘΑ Σ.Κ. 24500 

ΣΗΛ: 2761 360 180» 
ή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηηο δηεπζύλζεηο: 

1. grammateia@noskypar.gr 
2. ghkypa@otenet.gr  

Όζνη ηαηξνί ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ζέζε, πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζην Σκήκα 
Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Κππαξηζζίαο από 
21/07/2022 έυρ και 25/07/2022 και ώπα 14:00 πμ..  
Αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ εθπξόζεζκα δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. 

Η παξνύζα λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζηνπο πίλαθεο 

αλαθνηλώζεσλ απηνύ.  

       Ο ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

       ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. ΓΙΟΙΚΗΗ 6
Η

 Τ.ΠΔ. 

Τπάηηρ 1, 26441 ΠΑΣΡΑ   (a.vasileiou@dypede.gr) 

2. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ 

Πλοςηάπσος 3, 10675 ΑΘΗΝΑ (gensec@pis.gr, pis@pis.gr) 

3. ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΜΔΗΝΙΑ 

Αναγνυζηαπά 65, 24100 ΚΑΛΑΜΑΣΑ (info@ismessinias.gr) 

mailto:tad.iatr.noskalamatas@gmail.com
mailto:ghkypa@otenet.gr
mailto:a.vasileiou@dypede.gr
mailto:gensec@pis.gr
mailto:pis@pis.gr
mailto:info@ismessinias.gr


Ακριβές Αντίγραφο
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ντέντες Θεόδωρος
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