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ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΧΟΤ & 

     ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)  

 

    ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

  ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΕ ΤΜΒΑΗ 

       ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ 

 

Σο Κζντρο Ελζγχου και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), το οποίο αποτελεί Νομικό 

Πρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου με ζδρα τθν Ακινα, ζχοντασ υπόψθ: 

 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α’/1992), του ΠΔ 

358/1992 (ΦΕΚ 179/Α/1992), των άρκρων 27 – 29 τθσ υπ’ αρικμόν Τ1/οικ.5028/22-

6-2001 (ΦΕΚ 831/Β/29-6-2001) Απόφαςθσ Τφυπουργοφ Τγείασ και Πρόνοιασ και 

του άρκρου 20 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/11-7-2005). 

2. Σθν με αρικμό πρωτοκόλλου 3962/25-01-2013 ειςιγθςθ του Διοικθτι του Εκνικοφ  

Κζντρου Επιχειριςεων Τγείασ (Ε.Κ.ΕΠ.Τ.) του Τπουργείου Τγείασ. 

3. Σθν απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. που ελιφκθ κατά τθν 

2θ υνεδρίαςθ/25-1-2013 για τθν υποβολι ειςιγθςθσ προσ τον Τπουργό Τγείασ για 

τθν ζγκριςθ, μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ ΠΤ 33/2006, πρόςλθψθσ ιατρικοφ 

προςωπικοφ, διαφόρων ειδικοτιτων και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ διαφόρων 

βακμίδων για τθ ςτελζχωςθ Μονάδων Εντατικισ Θεραπείασ, Ειδικϊν Μονάδων και 

Σμθμάτων Νοςοκομείων ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια. 

4. Σθν υπ’ αρικμόν ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/21/οικ.5343/20-02-2013 Εγκριτικι Απόφαςθ τθσ 

Επιτροπισ του άρκρου 2 παρ. 1 τθσ με αρικμό 33/2006 Π.Τ.. όπωσ ςιμερα ιςχφει, 

πρόςλθψθσ ιατρικοφ προςωπικοφ για το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

5. Σο ν. 3812/2009  «Αναμόρφωςθ ςυςτιματοσ προςλιψεων ςτο Δθμόςιο Σομζα και 

άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 

6. Σθν απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. που ελιφκθ κατά τθν 3θ 

υνεδρίαςθ 25-02-2013 για τθν πρόςλθψθ ιατρικοφ προςωπικοφ, διαφόρων 

ειδικοτιτων και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ διαφόρων βακμίδων για τθ ςτελζχωςθ 

Μονάδων Εντατικισ Θεραπείασ, Ειδικϊν Μονάδων και Σμθμάτων Νοςοκομείων ςε 

όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια ςφμφωνα με τον ςχεδιαςμό του Ε.Κ.ΕΠ.Τ. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

 

Ότι κα προβεί ςτθν πρόςλθψθ: 

 

Α. αράντα (40) ατόμων κατθγορίασ Π.Ε. Ιατρϊν και ειδικότερα: 
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(Ι) Δεκαζξι (16) ιατρϊν για τθν κάλυψθ αναγκϊν των ΜΕΘ των Νοςοκομείων του ΕΤ, ςε όλθ 

τθν επικράτεια με :  

 εξειδίκευςθ ςτθν εντατικολογία ι αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε ΜΕΘ (16)  

(ΙΙ) Είκοςι τεςςάρων (24) ιατρϊν διαφόρων ειδικοτιτων για τθν κάλυψθ αναγκϊν των εν γζνει 

Ειδικϊν Μονάδων και Σμθμάτων των Νοςοκομείων του ΕΤ, ςε όλθ τθν επικράτεια, ωσ εξισ : 

 ειδικότθτα αγγειοχειρουργικισ (1)  

 ειδικότθτα ακτινοδιαγνωςτικισ (1) 

 ειδικότθτα ακτινοδιαγνωςτικισ - επεμβατικισ ακτινολογίασ (1)  

 ειδικότθτα πακολογίασ με εξειδίκευςθ ςτθν λοιμωξιολογία (5)  

 ειδικότθτα πακολογίασ (2)  

 ειδικότθτα αναιςκθςιολογίασ (1)  

 ειδικότθτα νεφρολογίασ (2)  

 ειδικότθτα ακτινοκεραπευτικισ – ογκολογίασ (1)   

 ειδικότθτα νευροχειρουργικισ  (1)  

 ειδικότθτα βιοπακολογίασ (1)  

 ειδικότθτα παιδιατρικισ (2)  

 ειδικότθτα παιδιατρικισ με εξειδίκευςθ ςτθ νεογνολογία (1) 

 ειδικότθτα πνευμονολογίασ - φυματιολογίασ (1)  

 ειδικότθτα γενικισ χειρουργικισ (1)  

 ειδικότθτα καρδιολογίασ (1)  

 ειδικότθτα ψυχιατρικισ (2)  

 

Οι προςλιψεισ κα γίνουν με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, 

διάρκειασ δφο ετϊν, για τθν κάλυψθ αναγκϊν των ΜΕΘ των Νοςοκομείων ΕΤ που 

βρίςκονται ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια και τθν εν γζνει κάλυψθ Ειδικϊν Μονάδων και 

Σμθμάτων Νοςοκομείων ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια, ςφμφωνα με τον ςχεδιαςμό του 

Ε.Κ.ΕΠ.Τ. 

 

Β. Εκατόν ενενιντα (190) ατόμων κατθγορίασ ΠΕ, ΣΕ και ΔΕ Νοςθλευτϊν και ειδικότερα: 

 Κατθγορία ΠΕ Νοςθλευτϊν            (34) 

 Κατθγορία ΣΕ Νοςθλευτϊν           (141) 

 Κατθγορία ΔΕ Νοςθλευτϊν             (15) 

 

Οι προςλιψεισ κα γίνουν με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, 

διάρκειασ δφο ετϊν, για τθ ςτελζχωςθ Μονάδων Εντατικισ Θεραπείασ (ΜΕΘ), Ειδικϊν 

Μονάδων και Σμθμάτων  Νοςοκομείων που βρίςκονται ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια, 

ςφμφωνα με τον ςχεδιαςμό του Ε.Κ.ΕΠ.Τ. 

  

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

(1) Για τισ υπό ςτοιχείο Α προςλιψεισ: 

 Πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ.  

 Σίτλοσ ιατρικισ ειδικότθτασ. 

 Εξειδίκευςθ νόμιμα αποδεικνυόμενθ, όπου απαιτείται. 

 Για τθν φπαρξθ ιςοτιμίασ όλων των κατθγοριϊν πτυχίων απαιτείται πράξθ 

αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.ΚΑ.ΣΑ ι Πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από το Διεπιςτθμονικό 
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Οργανιςμό αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (ΔΟΑΣΑΠ) για τθν 

ιςοτιμία και αντιςτοιχία του τίτλου.  

 Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ ςε ΜΕΘ απαιτείται βεβαίωςθ του αντίςτοιχου φορζα 

που αυτι αποκτικθκε, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ ζχει 

ολοκλθρϊςει το χρόνο εξειδίκευςθσ εντατικολογίασ. Επίςθσ απαιτείται προχπθρεςία 

τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ ςε ΜΕΘ   

 Για τισ λοιπζσ Μονάδεσ και Σμιματα Νοςοκομείων απαιτείται προχπθρεςία ι 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ ςε αντίςτοιχεσ τθσ ειδικότθτάσ τουσ 

Μονάδεσ ι Σμιματα. 

 

(2) Για τισ υπό ςτοιχείο Β προςλιψεισ: 

 Για τουσ κατθγορίασ ΠΕ, πτυχίο ι δίπλωμα ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο ςχολϊν τθσ 

αλλοδαπισ.  

 Για τουσ κατθγορίασ ΣΕ, πτυχίο ι δίπλωμα ΣΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο ςχολϊν τθσ 

αλλοδαπισ.  

 Για τουσ κατθγορίασ ΔΕ, Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ΙΕΚ ι πτυχίο Αϋ ι Βϋ 

κφκλου ςπουδϊν τεχνικοφ/επαγγελματικοφ εκπαιδευτθρίου ι απολυτιριο τεχνικοφ 

επαγγελματικοφ λυκείου ι τεχνικισ επαγγελματικισ ςχολισ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ι ςχολισ μακθτείασ του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ι άλλου ιςότιμου τίτλου 

ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ 

 Για τθν φπαρξθ ιςοτιμίασ όλων των κατθγοριϊν πτυχίων απαιτείται πράξθ 

αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.ΚΑ.ΣΑ ι Πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από το Διεπιςτθμονικό 

Οργανιςμό αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (ΔΟΑΣΑΠ) για τθν 

ιςοτιμία και αντιςτοιχία του τίτλου.  

 Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ για τουσ ΠΕ, ΣΕ και ΔΕ. 

 Για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ ςε ΜΕΘ απαιτείται βεβαίωςθ του αντίςτοιχου φορζα 

που αυτι αποκτικθκε και προχπθρεςία τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ.  

 Για τισ λοιπζσ Μονάδεσ ι Σμιματα Νοςοκομείων απαιτείται προχπθρεςία ι 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ.  

 

Όλα τα ηθτοφμενα προςόντα πρζπει να αποδεικνφονται νόμιμα, με υποβολι μόνο 

πρωτοτφπων ι νομίμωσ επικυρωμζνων γνιςιων αντιγράφων. Ανεπικφρωτα αντίγραφα δεν κα 

λαμβάνονται υπόψθ. Οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων πρζπει  επίςθσ να ςυνοδεφονται από 

τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

 

1. Βιογραφικό θμείωμα. 

2. Επικυρωμζνο αντίγραφο Αςτυνομικοφ Δελτίου Σαυτότθτασ, 

3. Επικυρωμζνθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό εκπλιρωςθσ ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων 

ι νόμιμθσ απαλλαγισ από αυτζσ, προκειμζνου περί ανδρϊν. 

4. Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ. με τον Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου. 

5. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 για τα ςτοιχεία τθσ κατοικίασ (διεφκυνςθ, 

οδόσ, αρικμόσ, ταχυδρομικόσ κϊδικασ, περιοχι, αρικμόσ ςτακεροφ ι / και φορθτοφ 

τθλεφϊνου , εάν υπάρχει). 

6. Επικυρωμζνο αντίγραφο πτυχίου. 

7. Άδεια άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ, βεβαίωςθ ιδιότθτασ μζλουσ ιατρικοφ 

ςυλλόγου και αντίγραφο του τίτλου ειδικότθτασ ι εξειδίκευςθσ τουσ. 
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8. Άδεια άςκθςθσ νοςθλευτικοφ επαγγζλματοσ, βεβαίωςθ ιδιότθτασ μζλουσ τθσ 

Ζνωςθσ Νοςθλευτϊν Ελλάδασ  και αντίγραφο του τίτλου ειδικότθτασ ι εξειδίκευςθσ 

τουσ (εφόςον υπάρχει). 

 

Λόγω αυξθμζνων  αναγκϊν ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ, ςε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ 

ςχετικισ υποψθφιότθτασ ιατρϊν ςυγκεκριμζνθσ ειδικότθτασ ι/και λόγω μθ αποδοχισ εκ των 

υποψθφίων ςυγκεκριμζνθσ ειδικότθτασ, οι κζςεισ κα πλθρωκοφν από υποψθφίουσ ιατροφσ 

των λοιπϊν ειδικοτιτων και κα κατανεμθκοφν γεωγραφικά ςφμφωνα με τον ςχεδιαςμό του 

ΕΚΕΠΤ ςε όλθ τθν Επικράτεια  χωρίσ να ξεπερνοφν το ςυνολικό αρικμό των 40 κζςεων 

ςφμφωνα με τθν ωσ άνω ΠΤ. 

 

Λόγω αυξθμζνων  αναγκϊν ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ, ςε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ 

ςχετικισ υποψθφιότθτασ νοςθλευτϊν κατθγορίασ ΠΕ ι/και λόγω μθ αποδοχισ εκ των 

υποψθφίων τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ εκπαίδευςθσ, οι κζςεισ κα πλθρωκοφν από 

υποψθφίουσ νοςθλευτζσ κατθγορίασ ΣΕ και κα κατανεμθκοφν γεωγραφικά ςφμφωνα με τον 

ςχεδιαςμό του ΕΚΕΠΤ ςε όλθ τθν Επικράτεια  χωρίσ να ξεπερνοφν το ςυνολικό αρικμό των  

κζςεων ςφμφωνα με τθν ωσ άνω ΠΤ. 

 

H επιτροπι αξιολόγθςθσ κα κρίνει τουσ υποψθφίουσ, ςφμφωνα με τθν αποδεδειγμζνθ 

ικανότθτά τουσ για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ και βάςει  μοριοδότθςθσ,  λαμβάνοντασ 

υπόψθ τθν προχπθρεςία- αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε ανάλογεσ κζςεισ, τον βακμό κτιςεωσ 

πτυχίου κακϊσ και κοινωνικά χαρακτθριςτικά όπωσ  χρονικι διάρκεια ανεργίασ, οικογενειακι 

κατάςταςθ κτλ. 

 

Πζραν των τυπικϊν προςόντων και τθσ προχπθρεςίασ, θ αποδεδειγμζνθ γνϊςθ 

οποιαςδιποτε ξζνθσ γλϊςςασ και χειριςμοφ Η/Τ κα αξιολογθκοφν κετικά.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν ι να ταχυδρομιςουν τθν αίτθςθ τουσ με 

όλα τα δικαιολογθτικά ςτθ Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Αγράφων 3-5, Μαροφςι Αττικισ) 

μζχρι και Παραςκευι 8 Μαρτίου 2013, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 09:00 – 14:00. 

υμπλθρωματικζσ ι /και διευκρινιςτικζσ πλθροφορίεσ για τα δικαιολογθτικά, υποχρεϊςεισ, 

γεωγραφικι κατανομι  κ.λ.π., παρζχονται μόνο από το Σμιμα Διοικθτικοφ υντονιςμοφ του 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.,  τθλ.: 210 5212854, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 09:00 – 14:00. 

 

       

 

Ο Γενικόσ Διευκυντισ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ                                          Η Πρόεδροσ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

 

 Δρ. Θεόδωροσ Παπαδθμθτρίου                                                Κακ. Σηζνθ Κουρζα – Κρεμαςτινοφ 

              

 

 

               


