ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
7η Τ.ΠΕ. ΚΡΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ»
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Το Γενικό Νοςοκομείο Χανίων ενθμερϊνει κάκε ενδιαφερόμενο ότι ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Δθμόςιασ Υγείασ ζχει
δθμοςιεφςει πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ διαφόρων ειδικοτιτων με
κακεςτϊσ ζκδοςθσ δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ πικανϊν φποπτων κρουςμάτων του
novel corona virus 2019-nCov.
Στο πλαίςιο αυτό κα προςλθφκεί για το Γ.Ν. Χανίων το εξισ προςωπικό:
A. Τρεισ (3) ιατροί Ρακολόγοι-Λοιμωξιολόγοι ι Ρνευμονολόγοι και ελλείψει αυτϊν Ρακολόγοι.
B. Ζξι (6) Νοςθλευτζσ ΡΕ ι ΤΕ.
ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗ
Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΟΥΣ
α) Ρτυχίο ι δίπλωμα Ιατρικισ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου (Ε.Α.Ρ)
ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ,
β) Άδεια άςκθςθσ Ιατρικοφ επαγγζλματοσ ι Βεβαίωςθ ότι πλθροί όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ
του ιατρικοφ επαγγζλματοσ,
γ) Άδεια χρθςιμοποίθςθσ τίτλου ειδικότθτασ (όπου απαιτείται), δ) Βεβαίωςθ ιδιότθτασ μζλουσ Ιατρικοφ
Συλλόγου
ε) Εκπλιρωςθ τθσ υποχρεωτικισ άςκθςθσ υπθρεςίασ υπαίκρου, αποδεικνυόμενθ με βεβαίωςθ του Υπουργείου
Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ι βεβαίωςθ του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται,
ςτ) εξειδίκευςθ ςτθ λοιμωξιολογία (όπου απαιτείται)
Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΡΕ ι ΤΕ
α) Ρτυχίο ι δίπλωμα Νοςθλευτικισ ΑΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι δίπλωμα Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου
(Ε.Α.Ρ) ΑΕΙ ι Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε) ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ
ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, ι Ρτυχίο ι δίπλωμα τμιματοσ Νοςθλευτικισ ΤΕΙ ι το ομϊνυμο πτυχίο ι
δίπλωμα Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε.) ΤΕΙ ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ι δίπλωμα ΤΕΙ ι
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν Επιλογισ (Ρ.Σ.Ε.) ΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ θμεδαπισ ι
αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ι το ομϊνυμο ι αντίςτοιχο κατά ειδικότθτα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ι ιςότιμοσ τίτλοσ
τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ,
β) Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Νοςθλευτι/Νοςθλεφτριασ ι βεβαίωςθ ότι πλθροί όλεσ τισ νόμιμεσ
προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ Νοςθλευτι/Νοςθλεφτριασ,
γ) Ταυτότθτα μζλουσ τθσ Ζνωςθσ Νοςθλευτϊν/τριϊν Ελλάδοσ (ΕΝΕ),θ οποία να είναι ςε ιςχφ ι Βεβαίωςθ
Ανανζωςθσ Εγγραφισ ςτθν Ζνωςθ Νοςθλευτϊν Ελλάδοσ (ΕΝΕ) του τρζχοντοσ ζτουσ ι Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτθν
Ζνωςθ Νοςθλευτϊν Ελλάδασ (ΕΝΕ), για όςουσ εγγράφονται για πρϊτθ φορά, θ οποία είναι ςε ιςχφ μζχρι το
τζλοσ Φεβρουαρίου του επόμενου ζτουσ από τθν ζκδοςθ τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4, παρ.5 του
ν.3252/2004.
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Κάκε υποψιφιοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτθςθ με ανϊτατο όριο τισ δυο (2) επιλογζσ. Η υποβολι
περιςςότερων των μια αιτιςεων για κζςεισ τθσ ίδιασ προκιρυξθσ ι θ ςϊρευςθ κζςεων διαφορετικϊν
κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ, κλάδων και ειδικοτιτων ςυνεπάγεται αυτοδικαίωσ τον αποκλειςμό του υποψθφίου
από τθν περαιτζρω διαδικαςία. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν τθν αίτθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ (ςε κλειςτό φάκελο) είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο,
εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι είτε ταχυδρομικά με
ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθν Γραμματεία του Ε.Ο.Δ.Τ., Αγράφων 3-5, Μαροφςι, Σ.Κ 15123. Στθν περίπτωςθ
αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικϊσ, το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία που
φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ ο οποίοσ μετά τθν αποςφράγιςθ του επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ των υποψθφίων.

Ο φάκελοσ υποψθφιότθτασ πρζπει να φζρει εξωτερικά τθν παρακάτω ςιμανςθ:
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ Α Ι Τ Η Σ Η
Εκνικόσ Οργανιςμόσ Δθμόςιασ Υγείασ (Ε.Ο.Δ.Υ.) Αγράφων 3-5,15123, Μαροφςι
Για τθν:
Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με αρικμ. πρωτ. ΚΠ 3949/2020 - 25/02/2020
Στοιχεία αποςτολζα: ......................................
Κωδικόσ Θζςθσ: .................................
Τοποκεςία επιλογισ: Α...................................
Β .................................
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΡΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ι ΤΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
Οι ςυμβαλλόμενοι κα απαςχολθκοφν ςτο πρόγραμμα με ςφμβαςθ ζργου τρίμθνθσ διάρκειασ με άμεςθ ζναρξθ.
Το μθνιαίο μιςκολογικό κόςτοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των προβλεπόμενων κρατιςεων - ειςφορϊν,
διαμορφϊνεται ςτθν παροχι αμοιβϊν αντίςτοιχων με το ενιαίο μιςκολόγιο (Ν.4354/2015).
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
1. Αίτθςθ - διλωςθ ςε ειδικό ζντυπο (Ραράρτθμα I). Η 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. Σθμειϊνεται ότι θ επιλογι προτίμθςθσ
Α' και Β' είναι κακοριςτικι για τθν τελικι επιλογι των υποψθφίων και κα τθρθκεί αυςτθρά θ ςειρά
προτίμθςθσ ςτθν διλωςθ. Ο/Η υποψιφιοσ/α που δεν κα ςυμπλθρϊςει τα μόρια νια καμία από τισ δυο
επιλογζσ προτίμθςθσ κεωρείται αποτυχϊν/οφςα.
2. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 τθσ προκιρυξθσ για τθν μθ καταδίκθ, παραπομπι, ςτερθτικι
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ κτλ του/τθσ υποψθφίου/ιασ.
3. 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. Πλα τα ξενόγλωςςα
πτυχία και πιςτοποιθτικά κα πρζπει απαραιτιτωσ να ζχουν μεταφραςτεί επίςθμα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 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, όπου αυτι απαιτείται.
4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακοφ ι Διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν. Σε περίπτωςθ Μεταπτυχιακοφ ι
Διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν πανεπιςτθμίου κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται και
φωτοαντίγραφο επίςθμθσ μετάφραςθσ. Σε περίπτωςθ Μεταπτυχιακοφ ι Διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν
από χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωςςου Μεταπτυχιακοφ
ι Διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν, φωτοαντίγραφο επίςθμθσ μετάφραςθσ και φωτοαντίγραφο τθσ
απόφαςθσ ιςοτιμίασ του ΔΟΑΤΑΡ. Πλοι οι ξενόγλωςςοι Μεταπτυχιακοί ι Διδακτορικοί τίτλου ςπουδϊν
κα πρζπει απαραιτιτωσ να ζχουν μεταφραςτεί επίςθμα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωςςων Μεταπτυχιακϊν ι Διδακτορικϊν τίτλων ςπουδϊν
κα πρζπει να φαίνεται και θ ςφραγίδα τθσ Χάγθσ (APOSTILLE) που ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο πτυχίο ι
πιςτοποιθτικό, όπου αυτι απαιτείται.
5. Φωτοαντίγραφο απόφαςθσ άδειασ άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ (για τουσ υποψιφιουσ ιατροφσ).
6. Φωτοαντίγραφο απόφαςθσ χοριγθςθσ τίτλου ειδικότθτασ (για τουσ υποψιφιουσ Ιατροφσ).
7. Βεβαίωςθ του οικείου Ιατρικοφ Συλλόγου ςτθν οποία να βεβαιϊνεται ο ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςθσ του
ιατρικοφ επαγγζλματοσ, θ αςκοφμενθ ειδικότθτα και ο ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςθσ τθσ (για τουσ
υποψιφιουσ ιατροφσ).
8. Φωτοαντίγραφο Άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ (όπου απαιτείται).
9. Εγγραφι ςτον Επαγγελματικό Σφλλογο (όπου απαιτείται).
10. Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ.
11. Βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ φορζα ι του εργοδότθ για τθν απόδειξθ εμπειρίασ ςτο γνωςτικό
αντικείμενο τθσ κζςθσ.

12. Ριςτοποιθτικό γζννθςθσ ι φωτοαντίγραφο του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι φωτοαντίγραφο
διαβατθρίου όταν πρόκειται για πολίτθ κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι φωτοαντίγραφο του
Δικαιϊματοσ Άδειασ Εργαςίασ ςτθν Ελλάδα.
13. Ριςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ του οικείου διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ
που χορθγείται από τα ΚΕΡ για τουσ ζχοντεσ τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα (από 3 τζκνα και πάνω) ι τα τζκνα
πολυτζκνων (οικογζνεια με 3 τζκνα και άνω).
14. Ριςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ του οικείου διμου ι βεβαίωςθ οικογενειακισ κατάςταςθσ
που χορθγείται από τα ΚΕΡ για τουσ πολυτζκνουσ ι τα τζκνα πολφτεκνων κακϊσ και πιςτοποιθτικό τθσ
Ανϊτατθσ Συνομοςπονδίασ Ρολυτζκνων Ελλάδοσ (ΑΣΡΕ).
15. Ριςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ ι/και δικαςτικι απόφαςθ από τθν οποία να προκφπτει θ
άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ των τζκνων, για τθν απόδειξθ τθσ πλιρωςθσ του κριτθρίου τθσ
μονογονεϊκισ οικογζνειασ.
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΩΝ
Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ είναι η Παραςκευή 28/2/2020.
Συμπλθρωματικζσ ι/και διευκρινιςτικζσ πλθροφορίεσ για τα δικαιολογθτικά, υποχρεϊςεισ κλπ., παρζχονται από
τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Συντονιςμοφ του Ε.Ο.Δ.Υ., ςτο τθλζφωνο 2105212316, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και
ϊρεσ 09:00-15:00.
Ραρατίκεται κατωτζρω υπόδειγμα για τθν αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ:
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ - ΠΡΟΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ
ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΗ ...... ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΙΑ:
Α' ΕΠΙΛΟΓΗ ............................
Β'ΕΠΙΛΟΓΗ ............................
Επϊνυμο :
Πνομα:
Πνομα πατρόσ :
Αρικμόσ τθλεφϊνου:
E-mail:
Ημερομθνία γζννθςθσ: Υπθκοότθτα:
Υποβάλω τθν πρόταςθ μου για τον Κωδικό Θζςθσ: ..........
Δθλϊνω υπεφκυνα ότι:
Α) αποδζχομαι τουσ όρουσ τθσ υπ' αρικμ. ΚΡ 3949/2020 - 25/02/2020 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
πρόςωπο μου και ςε αντίκετθ περίπτωςθ, κα φροντίςω για τθν άρςθ κάκε κωλφματοσ για το ςκοπό αυτό,
εφόςον θ παροφςα πρόταςθ μου γίνει δεκτι.
Ημερομθνία:..../..../2020
Ονοματεπϊνυμο
Υπογραφι
Ολόκληρη η Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ είναι διαθζςιμη ςτην ιςτοςελίδα του ΕΟΔΤ και ςτην
διεφθυνςη https://eody.gov.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-prosopikoy-diaforon-eidikotiton-me-kathestosekdosis-deltioy-parochis-ypiresion-sto-plaisio-antimetopisis-pithanon-ypopton-kroysmaton-toy-novel-coronavirus-2019-ncov/
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ
α/α
ΧΑΡΙΣΩΝ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
(Δ/ντήσ Ιατρικήσ Τπηρεςίασ)

