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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

6 η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                              Κέρκυρα ,13/05/2022 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                              

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                Αρ. πρωτ . 10195 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

 

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   
 
Έχοντας υπόψη:  

1.Τον Οργανισμό του Ν/μείου (ΦΕΚ 960/Β/19-03-2018) 

2.Τις διατάξεις του Ν.3329/2005(ΦΕΚ 81Α) «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοιν.Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν3527/2007(ΦΕΚ 25Α)«Κύρωση συμβάσεων υπερ 
νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγειας και Κοιν.Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

3.Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) 

4.Τις διατάξεις του άρθρου 14 της Π.Ν.Π(ΦΕΚ 84/Α/13-04-2020 όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
Ν4690/2020(ΦΕΚ 104/Α),όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν4764/2020, το οποίο τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 16 του Ν4790/2021,το άρθρο 31 του Ν4812/2021 και το άρθρο 52 του Ν4825/2021 

5.Τις διατάξεις του  51ο  άρθρου του Ν4839/2021 όπως διαμορφώθηκε  με το Ν4850/2021(ΦΕΚ 208/Α/5-
11-2021)και παρατάθηκε με το άρθρο 14ο του Ν4917/2022 

           6. την αριθμ. Γ4β/ΓΠοικ.66159/18.09.2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ761/ΥΟΔΔ/18.09.2019)   
             Περί διορισμού Διοικητή της 6ης ΥΠΕ και με το άρθρο 81 του ν. 4915/202(ΦΕΚ63/τ.Α΄/24.03.2022) 

7.Την αρ.πρωτ.Γ4β/Γ.Π.οικ.41763 απόφαση του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 2771/Β/8-7-2020) «Κατανομή 
Ιδιωτών σε Δημόσια Νοσοκομεία μεταξύ Υ.Π.Ε. για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών» 

8 Το αριθμ. πρωτ. 9841/11.05.2022 έγγραφο του ΓΝ Κέρκυρας 

9.Την αρ.πρωτ.29057/12-05-2022 Απόφαση έγκρισης συνεργασίας του Νοσοκομείου με εξωτερικό 

συνεργάτη ιατρό -ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής 
Υπηρεσιών ,του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ 

10.Τις αυξημένες ανάγκες της Πνευμονολογικού Κλινικής και της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων και την 

εύρυθμη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας 

 

  Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας, λόγω 
της διασποράς του κορωνοιού covid-19 και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 

της 31/05/2022, σύμφωνα με το άρθ. 89 του Ν. 4580/2021, όπως αυτό παρατάθηκε με το άρθρο  
14 Ν.4917/2022, καθώς και την κάλυψη αναγκών του σε προσωπικό για την ομαλή και εύρυθμη 
λειτουργία του,ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) ιδιώτη ιατρό ειδικότητας 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ, μόνο για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) 
εφημερίας με την έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών. 

Οι υπόψήφιοι πρέπει να είναι: 

1. Έλληνες πολίτες 

2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν  

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 
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Αμοιβή  

Η αμοιβή των ιατρών για την εικοσιτετράωρη εφημερία απασχόληση ανέρχεται στο ποσό των 
διακοσίων πενήντα Ευρώ (250€) ανά εφημερία. 

 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ,είτε με άλλο 

εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ,στο 
Νοσοκομείο στην Διεύθυνση :ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ”,Κοντόκαλι, 

Τ.Κ.49150,Κέρκυρα με την ένδειξη :“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ” 
 

Με την αίτηση  συνυποβάλλονται : 
α. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου 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 
 

 Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 13-05-2022 έως και 17-05-2022 και ώρα 13:00 μ.μ. 

Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου,η οποία 

αποδεικνύεται από την σφραγίδα ταχυδρομείου ή αποδεικτικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς. 

        Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη. 
                   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

         Αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , η αίτηση του ενδιαφερομένου   

         απορρίπτεται.  

 

Επιλογή: 

Η τελική επιλογή θα γίνει από την Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρας 

 
Πληροφορίες: 
 Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Διαχείρισης 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στο τηλέφωνο :2661360643 

                                                                                                         

                                                                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

                                                                                        Ο Διοικητής του Γ.Ν.Κέρκυρας  

 

 

                                                                               Ρουμπάτης Λεωνίδας 
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