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   ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ      Ακινα 2-1-2017 
1Θ Υ. ΡΕ. ΑΤΤΙΚΘΣ       Αρικμ. Ρρωτ. 67 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 
‘Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ’ 
Ταχ. Διεφκυνςθ : Λεωφ. Μεςογείων 154  
Ταχ. Κϊδικασ: 115 27 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 
ΤΜΘΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
Ρλθροφορίεσ: Ξ. Σπυροποφλου 
Τθλ.: 213-2032163  
Fax:  213-2033689     

ΑΠΟΦΑΗ - ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη κενών θζςεων ειδικευμζνων ιατρών κλάδου ΕΤ επί θητεία για το 
Νευροχειρουργικό Σμήμα» 
 
Ο Διοικθτισ του Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ», ζχοντασ υπόψθ: 
1.Τισ διατάξεισ των άρκρων 26 και 27 του Ν.1397/1983 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ» (ΦΕΚ 143 
Α’), όπωσ ιςχφουν. 
2.Τισ διατάξεισ του άρκρου 69 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α’) «Εκςυγχρονιςμόσ και 
Οργάνωςθ Συςτιματοσ Υγείασ» όπωσ ιςχφουν. 
3.Τισ διατάξεισ του Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α’) «Ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμόσ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Υγείασ, οργάνωςθ των υγειονομικϊν υπθρεςιϊν, ρυκμίςεισ για το φάρμακο 
και άλλεσ διατάξεισ.», όπωσ ιςχφουν. 
4.Τθν αρικμ.πρωτ.ΔΥ13α/οικ.39832/4-12-1997 (ΦΕΚ 1088/1997 τ.Β’) «Ιεράρχθςθ 
κριτθρίων κρίςθσ και ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ υποψθφίων για κζςεισ του κλάδου γιατρϊν 
ΕΣΥ». 
5.Το Ν.2716/1999, το Ν.2345/1995, το Ν.2737/1999, το Ν.2889/2001, το Ν.2955/2001, το 
Ν.3106/2003, το Ν.3172/2003, το Ν.3204/2003, το Ν.3252/2004, το Ν.3293/20074, το 
Ν.3329/2005, το Ν.3370/2005, το Ν.3527/2007, το Ν.3580/2007, το Ν.3754/2009. 
6.Τισ διατάξεισ των άρκρων 35 και 36 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’) «Μζτρα για τθν 
επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου». 
7.Τθν αρικμ.Υ4α/οικ.122815/21-12-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3507 Β’) «Οργανιςμόσ του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Ακθνϊν «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ». 
8.Τθν αρικμ.πρωτ.Α2α/Γ.Ρ.οικ.22211/22-3-2016 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ και του 
Αναπλθρωτι Υπουργοφ Υγείασ (ΦΕΚ 794 Β’) «Διαδικαςία και τρόποσ προκιρυξθσ κζςεων 
ιατρϊν Ε.Σ.Υ. και προκεςμία υποβολισ δικαιολογθτικϊν». 
9.Το αρικμ.πρωτ.Α2α/Γ.Ρ.οικ.37742/26-5-2016 ζγγραφο του Υπουργείου Υγείασ ςχετικά 
με υποβολι ξενόγλωςςων δικαιολογθτικϊν για κζςεισ ιατρϊν κλάδου Ε.Σ.Υ. 
10.Τθν αρικμ.πρωτ.Α2α/Γ.Ρ./96162/(Σχ.95888)/22-12-2016 Απόφαςθ του Υπουργοφ 
Υγείασ και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Υγείασ με κζμα «Ζγκριςθ για προκιρυξθ κζςεων 
ειδικευμζνων ιατρϊν του κλάδου Ε.Σ.Υ.». 
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Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ο Τ  Μ Ε 
 
Προκηρφςςουμε την πλήρωςη δφο (2) θζςεισ ειδικευμζνων ιατρών του κλάδου ΕΤ, επί 
θητεία, ειδικότητασ Νευροχειρουργικήσ ςτον ειςαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β’ για το 
Νευροχειρουργικό Σμήμα . 
 
Α.Για τθν παραπάνω κζςθ γίνονται δεκτοί ωσ υποψιφιοι, ιατροί οι οποίοι ζχουν: 
1.Ελλθνικι Ικαγζνεια πλθν όςων προζρχονται από Κράτθ Μζλθ τθσ Ε.Ε. 
2.Άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ 
3.Τίτλο αντίςτοιχθσ με τθν κζςθ ιατρικισ ειδικότθτασ 
4.Θλικία που να μθν υπερβαίνει το 50ο ζτοσ για τουσ Επιμελθτζσ Β’  

 
Β.Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται, τα οποία πρζπει να είναι αρικμθμζνα, είναι τα 
εξισ:  
1.Αίτθςθ – διλωςθ ςε ειδικό ζντυπο το οποίο βρίςκεται αναρτθμζνο ςτον ιςτότοπο του 
Υπουργείου Υγείασ(www.moh.gov.gr), ςτον ιςτότοπο των Δ.Υ.Ρε. και των Νοςοκομείων ι 
χορθγείται από τθν υπθρεςία ςτθν οποία υποβάλλονται τα δικαιολογθτικά. Θ αίτθςθ-
διλωςθ ςυμπλθρϊνεται με ακρίβεια και ςε όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτιςεισ 
ςε άλλο ζντυπο ι αιτιςεισ ςτισ οποίεσ δεν ζχουν ςυμπλθρωκεί όλα τα απαιτοφμενα 
ςτοιχεία, δεν γίνονται δεκτζσ. 
2.Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωςθ πτυχίου πανεπιςτθμίου κράτουσ μζλουσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίςθμθσ μετάφραςθσ. Σε περίπτωςθ 
πτυχίων από χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, απαιτείται φωτοαντίγραφο του 
ξενόγλωςςου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίςθμθσ μετάφραςθσ και φωτοαντίγραφο τθσ 
απόφαςθσ ιςοτιμίασ του ΔΟΑΤΑΡ. 
3.Φωτοαντίγραφο απόφαςθσ άδειασ άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ. 
4.Φωτοαντίγραφο απόφαςθσ χοριγθςθσ τίτλου ειδικότθτασ. 
5.Βεβαίωςθ του οικείου Ιατρικοφ Συλλόγου ςτθν οποία να βεβαιϊνεται ο ςυνολικόσ 
χρόνοσ άςκθςθσ  του ιατρικοφ επαγγζλματοσ, θ αςκοφμενθ ειδικότθτα και ο ςυνολικόσ 
χρόνοσ άςκθςισ τθσ. 
6.Ριςτοποιθτικό γζννθςθσ ι φωτοαντίγραφο του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι 
φωτοαντίγραφο διαβατθρίου όταν πρόκειται για πολίτθ κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. 
7.Βεβαίωςθ εκπλιρωςθσ υπθρεςίασ υπαίκρου ι βεβαίωςθ νόμιμθσ απαλλαγισ, όπου 
είναι απαραίτθτθ, εκδοκείςα από το Υπουργείο Υγείασ. 
8.Υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου για διοριςμό ιατροφ, ςτθν οποία να αναφζρονται τα 
εξισ: 
α)ότι δεν ζχει αρνθκεί διοριςμό ςε κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε.Σ.Υ. ι ςε αντίκετθ 
περίπτωςθ, ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί πζντε (5) χρόνια από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ 
ανάλθψθσ υπθρεςίασ, 
β)ότι δεν ζχει παραιτθκεί από κζςθ του κλάδου ιατρϊν Ε.Σ.Υ. πριν από τθ ςυμπλιρωςθ 
δφο (2) χρόνων από το διοριςμό του ι ςε αντίκετθ περίπτωςθ ότι ζχουν ςυμπλθρωκεί 
πζντε (5) χρόνια από τθν θμερομθνία παραίτθςισ του, 
9.Για τισ κζςεισ που κα προκθρυχκοφν μζχρι 31.12.2017, υπεφκυνθ διλωςθ του 
υποψιφιου για διοριςμό ιατροφ, ςτθν οποία να αναφζρεται ότι δεν υπθρετεί ςτο Ε.Σ.Υ. ι 
ότι ζχει υποβάλλει παραίτθςθ από τθ κζςθ ιατροφ κλάδου Ε.Σ.Υ. ςτθν οποία υπθρετεί. Θ 
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παραίτθςθ κα πρζπει να ζχει υποβλθκεί ςτον φορζα που υπθρετεί ο υποψιφιοσ, μζχρι τθ 
λιξθ προκεςμίασ υποβολισ δικαιολογθτικϊν τθσ εκάςτοτε προκιρυξθσ. 
10.Βιογραφικό ςθμείωμα ςτο οποίο να αναγράφονται περιλθπτικά τα ουςιαςτικά 
προςόντα του υποψιφιου και ιδιαίτερα εκείνα που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ 
παρ.8 του άρκρου 37 του Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α’). 
Εκτόσ από αυτά ο υποψιφιοσ μπορεί να ςυμπλθρϊςει το βιογραφικό ςθμείωμα με κάκε 
ςτοιχείο που κατά τθν κρίςθ του αποτελεί ουςιαςτικό κριτιριο για τθν κρίςθ και 
αξιολόγθςι του από το Συμβοφλιο κρίςθσ. 
11.Για τθν απόδειξθ των ουςιαςτικϊν προςόντων που αναφζρονται ςτο βιογραφικό 
ςθμείωμα, απαιτείται θ υποβολι επίςθμων πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων. 
12.Οι επιςτθμονικζσ εργαςίεσ αναφζρονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα του υποψιφιου 
περιλθπτικά. Ανάτυπα δθμοςιευμζνων επιςτθμονικϊν εργαςιϊν και επιςτθμονικά 
περιοδικά ςτα οποία ζχουν δθμοςιευκεί τζτοιεσ εργαςίεσ, υποβάλλονται κατά τθν κρίςθ 
του υποψθφίου. Επιςτθμονικζσ εργαςίεσ γραμμζνεσ ςε ξζνθ γλϊςςα πρζπει να 
υποβάλλονται και μεταφραςμζνεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
13.Οι πολίτεσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ πρζπει να υποβάλλουν βεβαίωςθ 
γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, θ οποία χορθγείται μετά από εξετάςεισ ενϊπιον τθσ 
αρμόδιασ επιτροπισ του Κεντρικοφ Συμβουλίου Υγείασ (ΚΕ.Σ.Υ.) κατά τα οριηόμενα ςτθν 
Δ/10424/31-3-1993 (ΦΕΚ 263 Β’) υπουργικι απόφαςθ. 
Για τουσ ιατροφσ που είναι απόφοιτοι Ελλθνικοφ Ρανεπιςτθμίου ι ζχουν αποκτιςει τίτλο 
ειδικότθτασ ςτθν Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωςθ γνϊςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. 
14.Ειδικζσ προχποκζςεισ ι κωλφματα που αναφζρονται ρθτά ςτθν προκιρυξθ 
αποδεικνφονται με τθν κατάκεςθ ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν, βεβαιϊςεων ι υπεφκυνων 
δθλϊςεων που κα περιγράφονται ςτθν ίδια τθν προκιρυξθ. 
 
Γ.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 υπϋαρικμ. 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. 
 
Δ.Θ αίτθςθ - διλωςθ με όλα τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται εισ τριπλοφν, ςτο Τμιμα 
Γραμματείασ (Ρρωτόκολλο) του Νοςοκομείου, αφοφ πρϊτα ελεγχκοφν από αρμόδιο 
υπάλλθλο του Τμιματοσ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Νοςοκομείου, εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν, ιτοι από 09-01-2017 ζωσ και 28-01-2017.  
Αιτιςεισ - δθλϊςεισ που υποβάλλονται μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ, δεν γίνονται δεκτζσ. 
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Ε.Αιτιςεισ - δθλϊςεισ μαηί με τα δικαιολογθτικά, μποροφν να υποβάλλονται και 
ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με εταιρεία ταχυμεταφοράσ, μζςα ςτθν οριςκείςα 
προκεςμία, ςτθν διεφκυνςθ «Γ.Ν.Α. ‘Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ’ Λεωφ. Μεςογείων 154, TK 115 27  
Ακινα». Για τισ αιτιςεισ αυτζσ θ θμερομθνία υποβολισ προκφπτει είτε από τθ ςφραγίδα 
του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοςθσ ςτθν εταιρεία ταχυμεταφοράσ. 
Από το Τμιμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Νοςοκομείου οι ενδιαφερόμενοι 
κα μποροφν να παίρνουν κάκε ςυμπλθρωματικι πλθροφορία ςτο τθλζφωνο 213-2032163. 
Θ Ρροκιρυξθ, το ζντυπο τθσ αίτθςθσ-διλωςθσ κακϊσ και τα ζντυπα των υπεφκυνων 
δθλϊςεων που κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν οι ενδιαφερόμενοι βρίςκονται αναρτθμζνα 
ςτον ιςτότοπο του Νοςοκομείου : www.gna-gennimatas.gr. 
 
ΣΤ.Θ απόφαςθ – προκιρυξθ αναρτάται ςτθν ΔΙΑΥΓΕΙΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’) και κοινοποιείται ςτον Ρανελλινιο Ιατρικό Σφλλογο και ςτουσ 
κατά τόπουσ Ιατρικοφσ Συλλόγουσ, ενϊ αποςτζλλεται και ςτθν 1θ Υ. Ρε. Αττικισ 
προκειμζνου να αναρτθκεί ςτον ιςτότοπό τθσ. 
 
               Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
                       

ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΕΚΕΡΗ 
 
 
 
 
Κοινοποίηςη:        
1.Υπουργείο Υγείασ       
Τμιμα Ιατρϊν ΕΣΥ        
Αριςτοτζλουσ 17, ΤΚ 101 87 Ακινα     
2.1θ Υ. Ρε. Αττικισ 
Ηαχάρωφ 3, ΤΚ 115 21 Ακινα 
3.Ρανελλινιοσ Ιατρικόσ Σφλλογοσ 
Ρλουτάρχου 3, ΤΚ 106 75 Ακινα 
4.Ιατρικόσ Σφλλογοσ Ακθνϊν 
Σεβαςτουπόλεωσ 113, ΤΚ 115 26 Ακινα 
 
Εςωτερική Διανομή: 
1.Γραφείο Διοικθτι 
2.Διευκυντι Ιατρικισ Υπθρεςίασ 
3.Επιςτθμονικό Συμβοφλιο 
4.Διευκυντζσ Τομζων Ιατρικισ Υπθρεςίασ 
5.εκτ.χρζθ Συντ. Δ/ντι Νευροχειρουργικοφ Τμιματοσ 
6.Τμιμα Γραμματείασ  
7.Ρίνακασ Ανακοινϊςεων 
8.Τμιμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
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