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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ .Μ.Ε.1 

 Για ππόζλητη πποζυπικού με ζύμβαζη έπγος κλάδος Π.Ε. Ιαηπών. 

 

ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΣΡΩΝ 

«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

 

Έρνληαο ππ’ όςηλ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 182 ηνπ Ν.4261/2014 (ΦΔΚ 107/05-05-2014/η.Α), 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν.4325/2015 (ΦΔΚ 47/11-05-2015/η.Α). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 4486/2017. 

4. Σνλ Οξγαληζκό ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Παίδσλ Παηξώλ «Καξακαλδάλεην» (ΦΔΚ 

3461/Β΄/28-12-2012) 

5.Σελ αξηζκ.1888/2
ε
(ζέκα 1

ν
 )/12-2-2020 απόθαζε Γ. ηνπ λνζνθνκείνπ ζρεηηθά κε 

πξόζιεςε ελόο (1) ηαηξνύ κε ζύκβαζε έξγνπ, εηδηθόηεηαο Αλαηζζεζηνινγίαο. 

6.Σελ αξηζκ.2992/3
ε
(ζέκα 11

ν
 )/06-3-2020 απόθαζε Γ. ηνπ λνζνθνκείνπ ζρεηηθά κε 

πξόζιεςε ελόο (1) ηαηξνύ κε ζύκβαζε έξγνπ, εηδηθόηεηαο Παηδηαηξηθήο κε εμεηδίθεπζε ζηελ 

αηκαηνινγία. 

7.Σηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνύ ηκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

8. Σηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ Παηδηαηξηθνύ  ηκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

ΑΔΑ: ΩΤΟ1469076-ΙΧΕ



9.ηελ αξηζκ.Γ4β/Γ.Π.30070/01-06-2020 απόθαζε  Τθππνπξγνύ  πεξί έγθξηζεο  ζπλεξγαζίαο 

ηνπ λνζνθνκείνπ κε ηαηξνύο, εηδηθόηεηαο Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Παηδηαηξηθήο κε θαζεζηώο 

έθδνζεο παξνρήο ππεξεζηώλ.  

 

                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

 

Σε ζπλεξγαζία κε: 

1)Έλαλ ηαηξό εηδηθόηεηαο Αναιζθηζιολογίαρ γηα ηελ θάιπςε εθεκεξηαθώλ αλαγθώλ ηνπ 

Αλαηζζεζηνινγηθνύ ηκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ. Ο ηαηξόο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην 

λνζνθνκείν πξαγκαηνπνηώληαο έσο  πέληε (5) εθεκεξίεο ην κήλα γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

δώδεθα (12) κελώλ κε θαζεζηώο έθδνζεο δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ.  

2) Έλαλ ηαηξό εηδηθόηεηαο Παηδηαηξηθήο κε εξειδίκεςζη ζηην αιμαηολογία, πξνθεηκέλνπ λα 

ιεηηνπξγήζεη ζην λνζνθνκείν καο παιδοαιμαηολογικό  ιαηπείο. Ο ηαηξόο ζα παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα , θάζε Σξίηε θαη ώξα 10π.κ. έσο 13 κ.κ., γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ κε θαζεζηώο έθδνζεο δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ.   

Οι ςποτήθιοι ππέπει: 

1. Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο. 

2. Να έρνπλ ηελ πγεία θαη θπζηθή θαηαιιειόηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο πνπ επηιέγνπλ. 

3. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα αζπκβίβαζηα κε ηε δεκνζηνϋπαιιειηθή ηδηόηεηα. 

4. Οη άλδξεο λα έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή λα έρνπλ λόκηκε 

απαιιαγή. 

5. Να έρνπλ ηνπο απαηηνύκελνπο ηίηινπο ζπνπδώλ 

6. Να πξνζθνκίζνπλ αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

7. Να είλαη ειηθίαο έσο 65 εηώλ 

8. Δθόζνλ πξνζιεθζνύλ λα εγγξαθνύλ ζηε Γ.Ο.Τ. σο επηηεδεπκαηίεο. 

9.Δθόζνλ πξνζιεθζνύλ λα εγγξαθνύλ ζηνλ Ιαηξηθό ύιινγν Παηξώλ. 

 

Κπιηήπια καηάηαξηρ: 

Γηα ηε ζεηξά θαηάηαμεο ιακβάλνληαη ππόςε ηα παξαθάησ αλαθεξόκελα θξηηήξηα  

1.ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

2.ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΔΡΓΟ 

3.ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΡΓΟ, 

4.ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ 

Ωο εκπεηξία ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ λνείηαη ε απαζρόιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζύκβαζε 
έξγνπ ζην δεκόζην ή ηδησηηθό ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ηνπ είδνπο 
ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε σο ηππηθό πξνζόλ 
πξόζιεςεο. 

ΑΔΑ: ΩΤΟ1469076-ΙΧΕ



 

 Τποβολή αιηήζευν ζςμμεηοσήρ 

-Οη αηηήζεηο κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβιεζνύλ ηλεκηπονικά ζην 

prosopiko.karaman@gmail.com  από 30/06/2020  ευρ &  03/07/2020. 

 Με ηην αίηηζη ζςνςποβάλλονηαι: 

α. Αληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

β. Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνπλ όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα 

αζπκβίβαζηα κε ηελ δεκνζηνϋπαιιειηθή ηδηόηεηα 

γ. Έγγξαθα απόδεημεο  εκπεηξίαο 

δ. Αθξηβέο αληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδώλ. 

ε. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο 

ζη. Άδεηα ηίηινπ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο 

δ.ύληνκν βηνγξαθηθό ζεκείσκα  

ε) Αζθαιηζηηθή θαη Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

 

 Η Παξνύζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηε Διαύγεια θαη ζην site ηνπ λνζνθνκείνπ 
www.Karamandaneio.gov.gr. 

  

 

                                                                       Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  

 

ΚΟΙΝ: 

-6
Η
 ΤΠΔ 

 -Ι..Π.                                                     ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΤΛΟ 
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