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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ – Ν.Μ. ΑΡΓΟΤ  

ΜΕ ΙΔΙΩΣΗ ΙΑΣΡΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΚΑΘΕΣΩ ΕΚΔΟΗ ΔΕΛΣΙΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σου Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81Α) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» όπωσ 

τροποποιικθκε από τισ διατάξεισ του  Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25Α) «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ Νομικϊν 

Προςϊπων εποπτευμζνων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 

2. Σθν παρ.4 του άρκρου 9 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145/Α/2016). 

3. Σο άρκρο 14 τθσ ΠΝΠ 84/τ.Α/2020, όπωσ κυρϊκθκε με το αρ. 1 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104 τ.Α), όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 14 του Ν.4764/2020, το οποίο τροποποιικθκε με το άρκρο 16 του Ν.4790/2021, 

το οποίο τροποποιικθκε με το άρκρο 31 του Ν.4812/2021. 

4. Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.Γ4β/Γ.Π.οικ.1801/13-01-2020 (ΦΕΚ 17/15-01-2020 τεφχοσ ΤΟΔΔ) Τπουργικι Απόφαςθ με 
Ορκι Επανακοινοποίθςθ 16-01-2020 (ΦΕΚ 23/ΤΟΔΔ/16-01-2020), περί διοριςμοφ Διοικιτριασ ςτο Γενικό 
Νοςοκομείο Αργολίδασ.  

5. Σθν αρ.Γ4β/Γ.Π.οικ.41763/02-07-2020 απόφαςθ κατανομισ ιδιωτϊν ιατρϊν ςε δθμόςια νοςοκομεία μεταξφ 

των Τ.ΠΕ. για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν του Τφυπουργοφ Τγείασ που δθμοςιεφτθκε ςτο 

ΦΕΚ.2771/Β/2020. 

6. Σο αρικμ. πρωτ. 8889/01.07.2021 ζγγραφο τθσ Ν.Μ. Άργουσ του Γ.Ν. Αργολίδασ προσ τθν 6θ ΤΠΕ, με το οποίο 

αιτείται τθν ζγκριςθ για τθν για ςυνεργαςία με ιδιϊτθ ιατρό με Κακεςτϊσ Ζκδοςθσ Δελτίου Παροχισ 

Τπθρεςιϊν. 

7. Σθν αρ.πρ.40311/05.07.2021 απόφαςθ ζγκριςθσ ςυνεργαςίασ του Γ.Ν. Αργολίδασ-Ν.Μ. Άργουσ  με 

εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ, ιδιϊτεσ ιατροφσ ειδικότθτασ Πακολογίασ με κακεςτϊσ ζκδοςθσ δελτίου απόδειξθσ 

παροχισ υπθρεςιϊν του Διοικθτι τθσ 6θσ ΤΠΕ. 

8. Σθν 20θ/05.07.2021 (κζμα 4ο ΕΘΔ) πράξθ Δ.. του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ. 

9. Σισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ για τθν ομαλι και εφρυκμθ λειτουργία του Γ.Ν. Αργολίδασ – Ν.Μ. Άργουσ. 

 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ – Νοςηλευτική Μονάδα Άργουσ 

για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν δθμόςιασ υγείασ λόγω τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 κακϊσ 

και για τθν κάλυψθ αναγκϊν ςε προςωπικό, ενδιαφζρεται να ςυνεργαςτεί με ζναν (1) ιδιϊτη ιατρό Ειδικότητασ 

Παθολογίασ, με κακεςτϊσ ζκδοςθσ δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν, με πλιρθ ι μερικι απαςχόλθςθ  και ςυμμετοχι 

ςτο πρόγραμμα εφθμεριϊν ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου και του μθνιαίου προγράμματοσ 

εφθμεριϊν, όπωσ αυτό εγκρίνεται από τα κεςμικά όργανα τθσ Ιατρικισ Τπθρεςίασ. 
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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.Τ. ωσ επιτθδευματίεσ. 

6. Να ζχουν τουσ απαιτοφμενουσ τίτλουσ ςπουδϊν. 

 

 

Δικαιολογητικά 

Σα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται και κα κατατεκοφν με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ είναι τα εξισ: 

1. Αίτθςθ  (Παράρτθμα Ι). 

2. Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρουν ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί για αδικιματα αςυμβίβαςτα με τθν 

δθμοςιοχπαλλθλικι ιδιότθτα. 

3. Αντίγραφο αςτυνομικοφ δελτίου ταυτότθτασ. 

4. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ. 

5. Αντίγραφο πτυχίου. ε περίπτωςθ πτυχίου πανεπιςτθμίου τθσ αλλοδαπισ απαιτείται το πτυχίο με τθ 

ςφραγίδα τθσ Χάγθσ, θ επίςθμθ μετάφραςι του και θ απόφαςθ ιςοτιμίασ του ΔΟΑΣΑΠ, όπου απαιτείται. Όλα 

τα ξενόγλωςςα πτυχία και πιςτοποιθτικά κα πρζπει απαραιτιτωσ να ζχουν μεταφραςτεί επίςθμα ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα από τισ αρμόδιεσ προσ τοφτο αρχζσ τθσ θμεδαπισ. τα 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. ε κάκε περίπτωςθ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ 

αρικμ.ΔΙΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΘ0Χ-6ΤΗ) και ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ:ΒΜ3ΛΧ-

ΤΝ9) εγκυκλίουσ του Τπουργείου 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. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτον οικείο Ιατρικό φλλογο, ςτθν οποία να βεβαιϊνεται ο ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςθσ 

του ιατρικοφ επαγγζλματοσ, θ αςκοφμενθ ειδικότθτα και ο ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςισ τθσ. 

9. Πιςτοποιθτικά υγείασ από Πακολόγο ι Γενικό Ιατρό και Ψυχίατρο. 

10. Φορολογικι Ενθμερότθτα. 

11. Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα. 

12. Βιογραφικό. 

 

Αμοιβή 

Θ μθνιαία αμοιβι για παροχι υπθρεςιϊν τακτικοφ ωραρίου των ιατρϊν κακορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 

δζκατο τζταρτο τθσ από 13-04-2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΦΕΚ.84/Α/2020) όπωσ κυρϊκθκε με το 

αρ. 1 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104 τ.Α), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 14 του Ν.4764/2020, το οποίο 

τροποποιικθκε με το άρκρο 16 του Ν.4790/2021, το οποίο τροποποιικθκε με το άρκρο 31 του Ν.4812/2021. 

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. 

Ο ιατρόσ δφναται, με απόφαςθ του Διοικθτι του Νοςοκομείου και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Διευκυντι του 
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Σμιματοσ 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 06 Ιουλίου 2021 μζχρι και 08 Ιουλίου 2021,  ςτθ Γραμματεία του 

Νοςοκομείου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ προσ τθν Διεφκυνςθ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. ΑΡΓΟΛΙΔΑ – Ν.Μ. ΑΡΓΟΤ. 

Θ παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται ςτθν ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτθν ιςτοςελίδα και τον πίνακα ανακοινϊςεων του 

Νοςοκομείου και κοινοποιείται ςτον Πανελλινιο Ιατρικό φλλογο και ςτον Ιατρικό  φλλογο Αργολίδασ. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 6θ Τ.ΠΕ. Πελοποννιςου, Ιονίων Νιςων, Θπείρου, 

και Δυτ. Ελλάδασ- Τπάτθσ 1, ΣΚ. 26441, Πάτρα  6ype@dypede.gr 

 Πανελλινιο Ιατρικό φλλογο - Πλουτάρχου 3- ΣΚ.10675-ΑΘΘΝΑ - Fax:2107258663 email:pisinfo@pis.gr 

 Ιατρικό φλλογο Αργολίδασ – Αςκλθπιοφ 30, 21100 Ναφπλιο Σθλ.: 27520 24760  email:isargolidos@gmail.com  

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 Γραφείο Διοικιτριασ 

 Διευκυντι Ιατρικισ Τπθρεςίασ 

 Πρόεδρο Επιςτθμονικοφ υμβουλίου 

 Διευκυντι  Πακολογικοφ Σομζα  

 Οικονομικό Σμιμα  

 Γραφείο Μιςκοδοςίασ 

 Σμιμα ΔΑΔ 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
 
 

ΜΑΡΙΑ   ΑΡΙΔΗ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ – ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΤ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

Σαχ. Δ/νςη:  Κορίνθου 191–21200 Άργοσ 
με τθν ζνδειξθ 

«ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ – Ν.Μ. ΑΡΓΟΤ  

ΜΕ ΙΔΙΩΣΕ ΙΑΣΡΟ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ   

ΜΕ ΚΑΘΕΣΩ ΕΚΔΟΗ ΔΕΛΣΙΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

 

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ: …………………………………………………………………………… 

 

ΕΠΩΝΤΜΟ: 

ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: 

ΑΡΙΘΜΟ ΣΘΛΕΦΩΝΟΤ: 

E-mail: 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΓΕΝΝΘΘ : 

 

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: 

 

Τπογραφι: 
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