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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΝΟ (1) ΓΔ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ/ΗΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΙΣΧΝ, 

ΜΔ ΚΑΘΔΣΧ ΔΚΓΟΗ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ, ΓΙΑ 

ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ  

ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΜΔΗΝΙΑ, ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ ΔΝΟ (1) ΔΣΟΤ 

 
Ο Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο, κε αξκνδηόηεηα ηελ 

Απνθεληξσκέλε Οξγαληθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο, θνο Λακπξόπνπινο Γεκήηξηνο έρνληαο 

ππόςε: 

 

1. Σελ αξίζκ. Τ4α/39171/11.04.2012 (ΦΔΚ.1256/Β/2012) Τπνπξγηθή Απόθαζε 
«Οπγανιζμόρ ηος Γενικού Νοζοκομείος – Κένηπο Τγείαρ Κςπαπιζζίαρ.» 

2. 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). 

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

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.4058/2017 (ΦΔΚ63/Α/2012) όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν.4486/2017 (ΦΔΚ115/Α/7-8-
2017) 

5. Σεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 182 ηνπ Ν.4261/2014 (ΦΔΚ 107/Α/5-5-2014). 
6. Σελ παξ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν.4325/2015 (ΦΔΚ 47/Α/11-5-2015) 
7. Σελ ππ’ αξίζκ. 30/06.10.2022 (Θ: 3ο) Απόθαζε Γ.. ηνπ Γ.Ν. Μεζζελίαο ζρεηηθά κε 

ηελ έγθξηζε ζπλεξγαζίαο ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Κππαξηζζίαο ηνπ Γεληθνύ 
Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο, κε εμσηεξηθό ζπλεξγάηε, ΓΔ Σερληθώλ, εηδηθόηεηαο 
ειεθηξνιόγσλ, κε θαζεζηώο έθδνζεο Γειηίνπ Απόδεημεο Παξνρήο Τπεξεζηώλ, γηα 
ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο. 

8. Σν ππ’ αξίζκ. 6470/27.10.2022 αίηεκα ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Κππαξηζζίαο 
ηνπ Γ.Ν. Μεζζελίαο ζηελ 6ε ΤΠΔ. 
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9. Σελ ππ’ αξίζκ. Β2α/Γ.Π.νηθ.70995/08.12.2022 εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο 
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

10.  Σελ ππ’ αξίζκ. Γ4β/65242/09.12.2022 Δγθξηηηθή Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 
κε ζέκα «Έγθξηζε ζπλεξγαζίαο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο – Ν.Μ. 
Κππαξηζζίαο κε έλα (1) ΓΔ Σερληθνύ εηδηθόηεηαο Ηιεθηξνιόγσλ / Ηιεθηξνηερληηώλ, 
κε θαζεζηώο έθδνζεο δειηίνπ απόδεημεο παξνρήο ππεξεζηώλ». 

11. Σηο έθηαθηεο, επηηαθηηθέο ιεηηνπξγηθέο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηεο Ννζειεπηηθήο 
Μνλάδαο Κππαξηζζίαο ηνπ Γ.Ν. Μεζζελίαο. 

12. Σν Π.Γ. 85/2022 (ΦΔΚ 232/Α/17.12.2022) Καζνξηζκόο πξνζόλησλ δηνξηζκνύ ζε 
θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ (Πξνζνληνιόγην – Κιαδνιόγην) 

13. Σν γεγνλόο όηη ε ζπλνιηθή δαπάλε βαξύλεη ηηο πξνβιεπόκελεο πηζηώζεηο ηνπ 
Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. 

 
 
Η Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο θαη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο, ελδηαθέξεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε 
έλα (1) ΓΔ Σερληθνύ εηδηθόηεηαο Ηιεθηξνιόγσλ / Ηιεθηξνηερληηώλ, ππό θαζεζηώο έθδνζεο 
από απηόλ δειηίνπ απόδεημεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο ηνπ, γηα 
ρξνληθό δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο.  

Οη κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε 1.444,21 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ησλ 
αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη ησλ ινηπώλ θξαηήζεσλ θαη ε εξγαζία πνπ ζα παξέρεη είλαη 
ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ην πξόγξακκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Η απαζρόιεζε ζα είλαη 5λζήκεξε εξγαζία θαη ην σξάξην απαζρόιεζεο ζα είλαη  8σξν 

ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα εξγαζίαο (07.00 π.κ. έσο 15.00 κ.κ. ή 15.00 κ.κ. έσο 23.00 

κ.κ.) θαη δύλαηαη λα απαζρνιείηαη κεληαίσο κέρξη δύν (2) Κπξηαθέο ή αξγίεο. 

 

 
ΠΡΟΟΝΣΑ : (Ν.1566/1985) ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο ην νπνίν νδεγεί ζηελ απόθηεζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο 
άζθεζεο επαγγέικαηνο 

 
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

α) Η απαηηνύκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε αλαγγειίαο. 

β) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθόηεηαο, 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο επηπέδνπ 5 (Ι.Δ.Κ. ή Μεηαιπθεηαθνύ Έηνπο - Σάμε 

Μαζεηείαο ΔΠΑ.Λ.) ή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο επηπέδνπ κεηαδεπηεξνβάζκηαο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο Ι.Δ.Κ. ή Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ (ΔΠΑ.Λ.) ή 

Δπαγγεικαηηθήο Δηδηθόηεηαο, Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο επηπέδνπ 4 ΔΠΑ.Λ. ή 

Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ (Σ.Δ.Δ.) Β΄ θύθινπ ζπνπδώλ ή Σερληθνύ 

Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ (Σ.Δ.Λ.) ή Σκήκαηνο Δηδίθεπζεο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ 

Λπθείνπ (Δ.Π.Λ.) ή Μέζεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Δξγνδεγώλ (Ν.Γ. 

580/1970) ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ην 

νπνίν νδεγεί ζηελ απόθηεζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο. 

ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

α) Η απαηηνύκελε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε αλαγγειίαο. 
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β) Οπνηνδήπνηε πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο 

(ΔΠΑ..) λ.3475/2006 ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο (ΔΠΑ..) Μαζεηείαο ΟΑΔΓ 

λ.3475/2006 ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ΟΑΔΓ (λ.4763/2020) ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο 

Καηάξηηζεο Δ..Κ. (λ.4763/2020) ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο .Δ.Κ. 

(λ.4186/2013) ή Σερληθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Σ.Δ.Δ. Α΄ θύθινπ ζπνπδώλ 

ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Σ.Δ.. (λ.1566/1985 ή λ.576/1997) ή ρνιήο 

Μαζεηείαο ΟΑΔΓ (λ.1346/1983 ή λ.1566/1985) ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο 

κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ην νπνίν νδεγεί ζηελ απόθηεζε ηεο αλσηέξσ 

άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο. 

 
 
ΟΙ ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΠΡΔΠΔΙ : 

1. Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο 
2. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα αζπκβίβαζηα κε ηελ δεκνζηνϋπαιιειηθή 

ηδηόηεηα. 
3. Να έρνπλ πγεία θαη θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο. 
4. Οη άληξεο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, λα έρνπλ 

εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή λα έρνπλ λνκίκσο απαιιαγεί από 
απηέο θαη λα κελ είλαη αλππόηαθηνη ή λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα ιηπνηαμία κε 
ηειεζίδηθε απόθαζε. 

5. Γελ ηζρύεη πεξηνξηζκόο νξίνπ ειηθίαο (παξ 2, αξζξ 4 ηνπ Ν4528/2018) 
6. Να είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε ΓΟΤ σο επηηεδεπκαηίεο. 
7. Να έρνπλ ηνλ απαηηνύκελν ηίηιν ζπνπδώλ 
8. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

 
 

Κρηηήρηα Πρόζιευες: 

- Κρηηήρηο Δληοπηόηεηας  

Οη ππνςήθηνη πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθεο κε 

βάζε ην θξηηήξην ηεο εληνπηόηεηαο . 

*Υρόλος ζσλετόκελες αλεργίας 

200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 60 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελώλ, κε 
αλώηαην όξην ηνπο 18 κήλεο 

*Υρόλος κε ζσλετόκελες αλεργίας ηοσς ηειεσηαίοσς 18 κήλες 

40 κνλάδεο αλά κήλα αλεξγίαο, κε αλώηαην όξην ηνπο 9 κήλεο 

Ποιύηεθλος γολέας θαη ηέθλο ποιύηεθλες οηθογέλεηας     300 κνλάδεο 

Σρίηεθλος γολέας θαη ηέθλο ηρίηεθλες οηθογέλεηας             200 κνλάδεο 

Μολογολέας ή ηέθλο κολογολεχθής οηθογέλεηας                 100 κνλάδεο  

Αλήιηθα ηέθλα                        50 κνλάδεο γηα θάζε ηέθλν, κε αλώηαην όξην ηα 6 ηέθλα 
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Βαζκός βαζηθού ηίηιοσ ζποσδώλ 

Οη κνλάδεο ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ κε 2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 20 

**Γεύηερος ηίηιος ζποσδώλ (έσο 2) 

25 κνλάδεο ζε πεξίπησζε ύπαξμεο ελόο 2νπ ηίηινπ θαη 37.5 κνλάδεο ζε πεξίπησζε 
ύπαξμεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο 

Δκπεηρία                       7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 84 κήλεο 

Αλαπερία σπουεθίοσ κε ποζοζηό ηοσιάτηζηολ 50%          200 κνλάδεο 

Αλαπερία γολέα, ηέθλοσ, αδειθού ή ζσδύγοσ                       130 κνλάδεο 

*Αποκλείεηαι η αθποιζηική βαθμολόγηζη ζςνεσόμενηρ και μη ζςνεσόμενηρ ανεπγίαρ. 

**ε πεπίπηυζη ύπαπξηρ πεπιζζοηέπυν ηος ενόρ δεύηεπος ηίηλος ζποςδών, βαθμολογείηαι 
επιπλέον έναρ μόνο εξ αςηών ηυν ηίηλυν και εάν ππόκειηαι για μη ομοιόβαθμοςρ ηίηλοςρ, 
βαθμολογείηαι ο ςτηλόηεπορ εξ αςηών, λαμβάνονηαρ ζε κάθε πεπίπηυζη ηο ήμιζς ηυν μονάδυν 
πος ανηιζηοισούν ζηον οικείο ηίηλο ζποςδών. Ωρ δεύηεπορ ηίηλορ ζποςδών,  μποπεί να είναι είηε 
πηςσίο ή δίπλυμα επαγγελμαηικήρ ειδικόηηηαρ, εκπαίδεςζηρ και καηάπηιζηρ, επιπέδος  5 πος 
σοπηγείηαι ζηοςρ αποθοίηοςρ ηος «Μεηαλςκειακού έηοςρ - Σάξηρ Μαθηηείαρ» ή ζηοςρ 
αποθοίηοςρ Θνζηιηούηυν Επαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ (Θ.Ε.Κ.), ύζηεπα από πιζηοποίηζη από ηον 
Εθνικό Οπγανιζμό Πιζηοποίηζηρ Πποζόνηυν και Επαγγελμαηικού Πποζαναηολιζμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), είηε δίπλυμα επαγγελμαηικήρ εκπαίδεςζηρ επιπέδος 5 πος σοπηγείηαι ζηοςρ 
αποθοίηοςρ ηυν Κένηπυν Επαγγελμαηικήρ Εκπαίδεςζηρ ηυν Α.Ε.Θ. 

  

 

Χο βαζκνινγνύκελε εκπεηξία, λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε 

έξγνπ ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα 

ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο δεηνύκελεο εηδηθόηεηαο. Η εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε 

κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο. Δπίζεο ε εκπεηξία ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηελ απόθηεζε ηεο 

δεηνύκελεο από ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο.  

Χο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ λννύληαη: Οη ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηα ΝΠΓΓ ηα ΝΠΙΓ ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέαο, νη ΟΣΑ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ, θαζώο θαη ηα λνκηθά 

πξόζσπν ησλ ΟΣΑ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ Ν3812/2009 (όπσο ηζρύεη). Χο 

εξγαζία πνπ έρεη δηαλπζεί ζην Γεκόζην Σνκέα, ζεσξείηαη επίζεο: 1. Η απαζρόιεζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξαηησηηθήο Θεηείαο 2. Η ζπκκεηνρή ζε πξόγξακκα απόθηεζεο 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (STAGE) ηνπ ΟΑΔΓ 3. Η απαζρόιεζε κε ύκβαζε Μίζζσζεο 

έξγνπ ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ.  

 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ε νπνία επέρεη θαη ζέζε 
Τπεύζπλεο Γήισζεο 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:  
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«ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΜΕΗΝΘΑ – ΝΟΗΛΕΤΣΘΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΤΠΑΡΘΘΑ 

ΑΛ. ΚΑΛΑΝΣΖΑΚΟΤ 13 ΚΤΠΑΡΘΘΑ Ν. ΜΕΗΝΘΑ Σ.Κ. 24500 
ΣΗΛ: 2761 360 180» 

Με ηην ένδειξη για ηην ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ζςνεπγαζία με ένα (1) 
άηομο καηηγοπίαρ ΔΕ ΣΕΥΝΘΚΟΤ ειδικόηηηαρ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ / ΗΛΕΚΣΡΟΣΕΥΝΘΣΩΝ 

 
ή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζηηο δηεπζύλζεηο: 

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

 

Η τροληθή περίοδος σποβοιής ηφλ αηηήζεφλ ορίδεηαη από 21.03.2023 

έφς θαη 31.03.2023 θαη ώρα 15:00.  

 

Αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ εθπξόζεζκα δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. 

Χο εκεξνκελία θαηάζεζεο ζε πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθώο, 

ινγίδεηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ θαθέινπ, ε νπνία απνδεηθλύεηαη από ηε ζθξαγίδα 

ηαρπδξνκείνπ ή κε απνδεηθηηθό ηεο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο, ν νπνίνο θάθεινο κεηά ηελ 

απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

 

Γηα πιεξνθνξίεο θαη έληππα αηηήζεσλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην 

Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο – 

Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο ζηα ηειέθσλα : 2761360180 – 187 θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ώξεο. 

 

Η παξνύζα λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζηνπο πίλαθεο 

αλαθνηλώζεσλ απηνύ.  

 
ΔΠΙΛΟΓΗ: 
 
Η ηειηθή επηινγή ηνπ επηηπρόληα ζα γίλεη από ηελ Δπηηξνπή δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο θαη 
επηινγήο ππνςεθίνπ,  ηνπ ΓΝ Μεζζελίαο – Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Κππαξηζζίαο. 
 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 
 
Οη ελδηαθεξόκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο, πξέπεη λα ππνβάιινπλ: 

1. Αληίγξαθν ησλ δπν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο 
2. Αληίγξαθν ηίηισλ ζπνπδώλ 
3. Αληίγξαθν άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο  
4. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 
5. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα 

πνηληθά αδηθήκαηα 
6. Πηζηνπνηεηηθό δεκνηηθόηεηαο ή κόληκεο θαηνηθίαο (γηα ηελ απόδεημε εληνπηόηεηαο). 
7. Πξόζθαηε βεβαίσζεο από ηνλ ΟΑΔΓ γηα ηελ απόδεημε ηνπ ρξόλνπ αλεξγίαο 
8. Πηζηνπνηεηηθό απόδεημεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθόηεηα :  

- Γηα ηνπο κηζζσηνύο, ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 
Ν1599/1986 ζηελ νπνία λα δειώλνληαη ν εξγνδόηεο, ην είδνο θαη ε ρξνληθή 

mailto:tad.iatr.noskalamatas@gmail.com
mailto:ghkypa@otenet.gr
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δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. Οη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κπνξνύλ, 
ελαιιαθηηθά αληί ηεο ππεύζπλεο δήισζεο λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ 
νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ην είδνο θαη ε 
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 

- Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, ππεύζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ 
Ν.1599/1986, γηα ην είδνο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 
ε πεξίπησζε ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο γηα ζπλεξγαζία, ππνρξεσηηθή ζα είλαη ε 
ππνβνιή ελζήκσλ ή ζρεηηθή βεβαίσζε από ηνλ αζθαιηζηηθό θνξέα ηηα 
επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ Τπεύζπλε Γήισζε. 

9. Όζα επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά ζα ζπκβάιινπλ ζην λα ζρεκαηηζηεί κηα 
νινθιεξσκέλε εηθόλα ησλ αηνκηθώλ πξνζόλησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ θάζε 
ελδηαθεξόκελνπ όπσο ηίηινπο μέλεο γιώζζαο, αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθώλ γλώζεο 
Η/Τ θιπ. 

 
 
ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ: 

Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή πξαγκαηνπνηείηαη 
σο εμήο: 

1. Πξώηα από όια νη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο κε βάζε ην 
βαζκό εληνπηόηεηαο πνπ δηαζέηνπλ 

2. Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμύ απηώλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηόηεηα θαη ηα ίδηα 
πξνζόληα, γίλεηαη κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξώλνπλ ζηα 
βαζκνινγνύκελα θξηηήξηα (ρξόλνο αλεξγίαο, αξηζκόο αλήιηθσλ ηέθλσλ, εκπεηξία 
θηι) 

3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη 
απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο κνλάδεο ζην πξώην βαζκνινγνύκελν θξηηήξην 
(ρξόλνο αλεξγίαο) θαη αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηόο πνπ έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο 
κνλάδεο ζην δεύηεξν θξηηήξην θαη νύησ θαζ’ εμήο. 

 
ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ ΔΝΣΑΔΧΝ: 
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάηαμεο, ε ππεξεζία καο ζα αλαξηήζεη ζηνπο 
πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην αξγόηεξν κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο από 
ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ 
ππνςεθίσλ. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηώλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα 
ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ ε νπνία αξρίδεη από ηελ επόκελε 
εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. 

Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε δηεύζπλζεο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. 

Η έλζηαζε εμεηάδεηαη από ηε ηξηκειή επηηξνπή αμηνιόγεζεο πνπ έρεη νξηζζεί ζην 
Ννζνθνκείν καο. 

Σν Ννζνθνκείν σο πξώηνο ζπκβαιιόκελνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο 
ζύκβαζεο ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο αλεπαξθνύο ή ειιηπνύο παξνρήο ππεξεζίαο ηνπ 
δεύηεξνπ ζπκβαιιόκελνπ θαη πξνρσξά άκεζα ζε αληηθαηάζηαζή ηνπ από ηνλ ακέζσο 
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επόκελν ππνςήθην ηεο απηήο εηδηθόηεηαο ζην πίλαθα θαηάηαμεο, γηα ην ππνιεηπόκελν 
ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιήξσζεο ηεο δηάξθεηαο ηνπ ελόο (1) έηνπο. 
 
 
       Ο ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

       ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ  
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