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ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Το Γ.Ν. Κεφαλληνίας έχοντας υπόψη :
1. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας.
2. Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ81Α) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του
Ν.3527/2007 (ΦΕΚ25Α) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων εποπτευόμενων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
3. Άρθρο δέκατο τέταρτο της από 13-04-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ.84/Α/2020) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
όγδοου της από 10-08- 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ.157/Α/2020), τις
διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4764/2020, τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4790/2021,
τις διατάξεις του τριακοστού πρώτου άρθρου του Ν.4812/2021, τις διατάξεις της παρ.2 του
άρθρου 52 του Ν.4825/2021, τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 163, του Ν.4876/2021 τις
διατάξεις της παρ.3 του άρθρου τριακοστού τρίτου του Ν.4917/2022 και τις διατάξεις της
παρ.3 του άρθρου 19 του Ν.4950/2022,
4. την αριθμ. πρωτ Γ4β/ΓΠοικ41763/8.07.2020 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ
2771/τ.β/2020 «Κατανομή ιδιωτών ιατρών σε δημόσια Νοσοκομεία μεταξύ των ΥΠΕ για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών»
5. Π.Δ 80/2016.
6.Το από 06-09-2022 έγγραφο του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας
7. Υπ ‘αριθμ.9143/07-09-2022 έγγραφο της Διοίκησης του Γ.Ν. Κεφαλληνίας
προς την 6η ΥΠΕ
8. Την αριθμ’ 55001/08-09-2022 εγκριτική απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.Π.Ε
σχετικά με την έγκριση συνεργασίας του Γ.Ν. Κεφαλληνίας με ιατρό, ειδικότητας
παθολογίας, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών και για χρονικό διάστημα
από 14-09-2022 έως 30-09-2022.
9. Τις επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες του παθολογικού τμήματος.
10. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Γ.Ν. Κεφαλληνίας.
11. Την υπ’ αριθμ. ΑΔΑ:6ΜΧ14690ΒΔ-59Ι βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης
του Οικονομικού Τμήματος.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την συνεργασία με έναν (1) ιατρό ειδικότητας Παθολογίας, για κάλυψη του
προγράμματος εφημεριών του παθολογικού τμήματος, με καθεστώς έκδοσης από
αυτόν, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών και για χρονικό διάστημα από 14-092022 έως 30-09-2022.
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1.
Να είναι Έλληνες πολίτες.
2.
Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
3.
Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την
δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
4.
Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν νόμιμη απαλλαγή.
5.
Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες.
6.
Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Νοσοκομείο στη διεύθυνση: Γενικό
Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, Οδός Σουηδίας, Τ.Κ. 28100 Αργοστόλι, με την ένδειξη «ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κεφαλληνίας».
Με την αίτηση συνυποβάλλονται:
α. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί
για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
δ. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών
ε. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
στ. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας
ζ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
η. Πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά COVID-2019
θ. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
ι΄. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) είναι: από 12-09-2022
έως και 13-09-2022 10.00 π.μ στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Promith.gnkef@yahoo.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
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