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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΙΔΙΩΣΗ ΙΑΣΡΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΜΕ
ΚΑΘΕΣΩ ΕΚΔΟΗ ΔΕΛΣΙΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟ
Γ.Ν.ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ.
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 14 τθσ Ρ.Ν.Ρ. «Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ
πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ»(Φ.Ε.Κ. 84/τ.Αϋ/13.4.2020), όπωσ
κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του Ν.4690/2020(Φ.Ε.Κ.104/τ.Αϋ/30.5.2020) «Κφρωςθ ΙΚ.Ν.Ρ ςχ. με κορωνοϊό και
άλλεσ διατάξεισ» και όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 8 τθσ Ρ.Ν.Ρ. 10/10.08.2020 (Φ.Ε.Κ
157/τ.Αϋ/10.08.2020).
2. Τισ διατάξεισ του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/τ.Αϋ/4.4.05) όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 3527/2007, (ΦΕΚ
25/τ.Α/9.2.07) και ιςχφει ςιμερα.
3. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 9 του Ρ.Δ. 80/2016 (τ.Αϋ/145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ
διατάκτεσ» (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Αϋ/5.8.2016).
4. Τθν με αρικμ.πρωτ.Γ4β/Γ.Ρ.οικ.80801/24-12-2021 (ΦΕΚ 1116/ΥΟΔΔ/31-12-2021, ΑΔΑ:68ΘΜ465ΦΥΟ-294)
απόφαςθ του Υπουργείου Υγείασ με κζμα «Διοριςμόσ Ρροςωρινοφ Διοικθτι ςτο Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ,
αρμοδιότθτασ τθσ 6θσ Υ.Ρε. Ρελοποννιςου, Ιονίων Νιςων, Θπείρου & Δυτ. Ελλάδοσ, κ. ΣΕΑΣΚΕΘ ΜΙΧΑΘΛ».
5. Τθν υπ' αρικμ. πρωτ.Γ4β/ΓΡοικ41763/8.07.2020 Υπουργικι Απόφαςθ ΦΕΚ 2771/τ.β/2020 «Κατανομι ιδιωτϊν
ιατρϊν ςε δθμόςια Νοςοκομεία μεταξφ των ΥΡΕ για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν».
6. Τθν υπ' αρικμ. πρωτ.68782/16-11-2022 Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 6θσ ΥΡΕ με κζμα: «ΕΓΚΙΣΘ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ
του ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΝΜ ΑΓΙΝΙΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΣΥΝΕΓΑΤΘ, ΙΔΙΩΤΘ ΙΑΤΟ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΘΣ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΑΡΟΔΕΙΞΘΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ».
ΣΟ Γ.Ν.ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΚΑΛΕΙ Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΙΔΙΩΣΗ ΙΑΣΡΟ, Ω ΚΑΣΩΘΙ:
1. Για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν δθμόςιασ υγείασ λόγω τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID19, ςφμφωνα με τθν παρ.1 του δζκατου τζταρτου άρκρου τθσ από 13.04.2020 Ρ.Ν.Ρ. όπωσ αντικαταςτάκθκε με
το όγδοο άρκρο τθσ από 10.08.2022 Ρ.Ν.Ρ και ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ.3 του αρ.42 του Ν.4975/2022, με ζναν
(1) ιδιϊτη ιατρό ειδικότητασ Μαιευτικήσ - Γυναικολογίασ.
Ο ανωτζρω ιατρόσ δφνανται, με απόφαςθ του διοικθτι του νοςοκομείου και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του αρμόδιου
διευκυντι τθσ κλινικισ, να ςυμμετζχει ςτισ εφθμερίεσ του νοςοκομείου με αμοιβι ίςθ με αυτι του Επιμελθτι Β ́ .
Ο ανωτζρω κα παρζχει υπθρεςίεσ κατά το τακτικό ωράριο των νοςοκομειακϊν ιατρϊν δθλαδι επτάωρο, ςυνεχζσ,
πρωινό και πενκιμερο από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι, από 8:00 ζωσ 15:00 και για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα
εφθμεριϊν του ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Τμιματοσ και του μθνιαίου προγράμματοσ εφθμεριϊν, όπωσ αυτό
εγκρίνεται από τα κεςμικά όργανα τθσ Ιατρικισ Υπθρεςίασ.

ΑΔΑ: 6ΗΟΘ46904Μ-ΙΨΚ
Ο ιατρόσ κα απαςχολθκεί με κακεςτϊσ ζκδοςθσ δελτίου απόδειξθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τισ παρεχόμενεσ
υπθρεςίεσ του με το Νοςοκομείο για χρονικό διάςτημα όχι πζραν τισ 31-12-2022,
Οι υποψήφιοι πρζπει:
1. Να ζχουν τθν Ελλθνικι Ικαγζνεια πλθν όςων προζρχονται από κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε.
2. Να ζχουν τθν υγεία και φυςικι καταλλθλότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ
κζςθσ που επιλζγουν.
3. Να μθν ζχουν καταδικαςτεί για αδικιματα αςυμβίβαςτα με τθν δθμοςιοχπαλλθλικι ιδιότθτα.
4. Οι άνδρεσ να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν νόμιμθ απαλλαγι.
5. Εφόςον προςλθφκοφν να εγγραφοφν ςτθ Δ.Ο.Υ. ωσ επιτθδευματίεσ.
6. Να ζχουν τουσ απαιτοφμενουσ τίτλουσ ςπουδϊν.
7. Εφόςον προςλθφκοφν να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό εμβολιαςμοφ κατά τθσ COVID – 19.
Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται και κα κατατεκοφν με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ είναι τα εξισ:
1. Αίτθςθ (Ραράρτθμα Ι).
2. Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρουν ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί για αδικιματα αςυμβίβαςτα με
τθν δθμοςιοχπαλλθλικι ιδιότθτα.
3. Αντίγραφο αςτυνομικοφ δελτίου ταυτότθτασ.
4. Ριςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.
5. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωςθ πτυχίου πανεπιςτθμίου τθσ αλλοδαπισ απαιτείται το πτυχίο με τθ
ςφραγίδα τθσ Χάγθσ, θ επίςθμθ μετάφραςι του και θ απόφαςθ ιςοτιμίασ του ΔΟΑΤΑΡ, όπου απαιτείται.
Πλα τα ξενόγλωςςα πτυχία και πιςτοποιθτικά κα πρζπει απαραιτιτωσ να ζχουν μεταφραςτεί επίςθμα
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα από τισ αρμόδιεσ προσ τοφτο αρχζσ τθσ θμεδαπισ. Στα απλά φωτοαντίγραφα των
ξενόγλωςςων πτυχίων και πιςτοποιθτικϊν κα πρζπει να φαίνεται και θ ςφραγίδα τθσ Χάγθσ (APOSTILLE)
που ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο πτυχίο ι πιςτοποιθτικό. Σε κάκε περίπτωςθ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτισ αρικμ.ΔΙΣΚΡΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΘ0Χ-6ΥΗ) και ΔΙΑΔΡ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014
(ΑΔΑ:ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9) εγκυκλίουσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα ξενόγλωςςων πτυχίων και πιςτοποιθτικϊν, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι τα ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο.
6. Αντίγραφο απόφαςθσ άδειασ αςκιςεωσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ.
7. Αντίγραφο απόφαςθσ χοριγθςθσ τίτλου ειδικότθτασ.
8. Ζγγραφα απόδειξθσ εμπειρίασ
9. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτον οικείο Ιατρικό Σφλλογο, ςτθν οποία να βεβαιϊνεται ο ςυνολικόσ χρόνοσ
άςκθςθσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ, θ αςκοφμενθ ειδικότθτα και ο ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςισ τθσ.
10. Ριςτοποιθτικά υγείασ από Ρακολόγο ι Γενικό Ιατρό και Ψυχίατρο.
11. Φορολογικι Ενθμερότθτα.
12. Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα.
13. Βιογραφικό.
Αμοιβή
Θ μθνιαία αμοιβι για παροχι υπθρεςιϊν τακτικοφ ωραρίου των ιατρϊν κακορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο
δζκατο τζταρτο τθσ από 13-04-2020 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ.84/Α/2020) όπωσ κυρϊκθκε με το
αρ.1 του Ν.4690/2020 και αντικαταςτάκθκε με το άρκρο όγδοο τθσ από 10-08-2020 Ρράξθσ Νομοκετικοφ
Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ.157/Α/2020) όπωσ κυρϊκθκε με το αρ.1 του Ν.4722/2020.
Θ εν λόγω αμοιβι είναι αφορολόγθτθ, ανεκχϊρθτθ και ακατάςχετθ ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, κατά
παρζκκλιςθ κάκε γενικισ και ειδικισ διάταξθσ, δεν υπόκειται ςε οποιαδιποτε κράτθςθ, τζλοσ ι ειςφορά, δεν
δεςμεφεται και δεν ςυμψθφίηεται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ τθν Φορολογικι Διοίκθςθ και το Δθμόςιο εν γζνει,
τουσ διμουσ, τισ περιφζρειεσ, τα αςφαλιςτικά ταμεία ι τα πιςτωτικά ιδρφματα και δεν υπολογίηεται ςτα
ειςοδθματικά όρια για τθν καταβολι οποιαςδιποτε παροχισ κοινωνικοφ ι προνοιακοφ χαρακτιρα.
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Ο ιατρόσ δφναται, με απόφαςθ του Διοικθτι του Νοςοκομείου και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Διευκυντι του κάκε
Τμιματοσ να ςυμμετζχει ςτισ εφθμερίεσ του Νοςοκομείου με αμοιβι ίςθ με αυτι του Επιμελθτι Βϋ και όπωσ αυτι
κα προκφπτει από το εγκεκριμζνο μθνιαίο πραγματοποιθκζν εφθμεριακό πρόγραμμα.
Τποβολή αιτήςεων ςυμμετοχήσ
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν αίτθςθ ςυμμετοχισ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά
αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, είτε και ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ
επιςτολι ι με εταιρεία ταχυμεταφοράσ από 18 Νοεμβρίου 2022 ημζρα Παραςκευή και ϊρα 08.00π.μ. μζχρι
και 21 Νοεμβρίου 2022 ημζρα Δευτζρα και ϊρα 15:00μ.μ., ςτθ Γραμματεία του Νοςοκομείου κατά τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ και ϊρεσ ςτθν Διεφκυνςθ:
«ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ – ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΙΝΙΟΥ, ΓΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΘΤΘ, 3ο χλμ ΕΟ
Αγρινίου-Αντιρρίου, ΤΚ 30132 Αγρίνιο» με τθν ζνδειξθ
«ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ Γ.Ν. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ–
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΜΕ ΙΔΙΩΣΗ ΙΑΣΡΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ - ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΜΕ
ΚΑΘΕΣΩ ΕΚΔΟΗ ΔΕΛΣΙΟΤ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ»
Για τισ αιτιςεισ που κα αποςταλοφν ταχυδρομικϊσ θ θμερομθνία υποβολισ προκφπτει είτε από τθν ςφραγίδα του
ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοςθσ ςτθν εταιρεία ταχυμεταφοράσ.
Αιτιςεισ που υποβάλλονται μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ δεν γίνονται δεκτζσ.
Θ τελικι επιλογι κα γίνει από τθν Διοίκθςθ του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίασ.
Θ παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται ςτθν ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ςτθν ιςτοςελίδα και τον πίνακα ανακοινϊςεων του
Νοςοκομείου και κοινοποιείται ςτον Ρανελλινιο Ιατρικό Σφλλογο και ςτον Ιατρικό Σφλλογο Αγρινίου.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΡΑΚΕΡΗ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1)6 Υ.ΡΕ. Ρελοποννιςου, Ιονίων Νιςων, Θπείρου και Δυτ. Ελλάδασ- Υπάτθσ 1, ΤΚ. 26441, Ράτρα -email:
protokollo@dypede.gr
2) Ρανελλινιο Ιατρικό Σφλλογο-Ρλουτάρχου 3- ΤΚ.10675-ΑΘΘΝΑ - email: pisinfo@pis.gr
3) Ιατρικό Σφλλογο Αγρινίου – Θλία Θλιοφ 5, ΤΚ.30132 Αγρίνιο- email: info@isagrinio.gr
θ





ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Γραφείο Διοικθτι-Δ/ντι Ιατρικισ Υπθρεςίασ- Ρρόεδρο Ε.Σ.- Δ/ντι Χειρουργικοφ Τομζα Ιατρικισ Υπθρεςίασ- Δ/ντι
Μ+Γ Κλινικισ
Δ/ντι-Υπ/ντι Δ/κοφ-Οικ/κοφ- Τμ.Διαχ.Ανκρ/νου Δυναμικοφ-Τμ. Οικονομικό
Ρίνακα Ανακοινϊςεων
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ:………………………………………………………..

Επϊνυμο:
Πνομα:
Πνομα πατρόσ:
Αρικμόσ τθλεφϊνου:
E-mail:
Θμερομθνία γζννθςθσ:

Δθλϊνω υπεφκυνα ότι:
Α) Αποδζχομαι τουσ όρουσ τθσ υπϋαρικμ………………………………………. πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για
υποβολι πρόταςθσ.
Β) Διακζτω όλα τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν όςα αναφζρω ςτθν παροφςα (ςε πρωτότυπα ι επίςθμα
αντίγραφα).
Γ) Για τθν ανάλθψθ του ζργου και τθν είςπραξθ τθσ ςυμφωνθκείςασ αμοιβισ δεν ςυντρζχει κανζνα κϊλυμα ςτο
πρόςωπό μου και ςε αντίκετθ περίπτωςθ, κα φροντίςω για τθν άρςθ κάκε κωλφματοσ για το ςκοπό αυτό,
εφόςον θ παροφςα πρόταςθ μου γίνει δεκτι.

Θμερομθνία:

Ονοματεπϊνυμο:

Υπογραφι:

