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ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Για ηην ζύνατη ύμβαζηρ Έπγος με ειδικό Καπδιολόγο με καθεζηώρ έκδοζηρ Γεληίος 

Παποσήρ Τπηπεζιών για ηην κάλςτη εθημεπιών ζηο Καπδιολογικό Σμήμα ΔΤ  ηος 

Π.Γ.Ν. Α. 

 

     Έ ρ ν λ η α ο π π ό ς ε : 

1) Σιρ διαηάξειρ ηηρ παπ . 1ηος άπθπος 182 ηος Ν.4261/2014 (ΦΔΚ 107/05-05-2014/η.Α) 

όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει. 

2) Σιρ διαηάξειρ ηυν παπ . 2 και 3 ηος άπθπος 34 ηος Ν.4325/2015 (ΦΔΚ 47/11-05-

2015/η.Α). 

3) Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 44 ηος Ν.4486/2017 

4) Σην απιθμ. 33/Γ37/21-12-2018 Απόθαζη ηος Γ.. ηος Πανεπιζηημιακού Γενικού 

Νοζοκομείος Έβπος. 

5) Σην απιθμ. 7908/5-4-2019 Βεβαίυζη δέζμεςζηρ πίζηυζηρ ηος ΠΓΝΑ 

6) Σην 
 
απιθμ. Γ4β/Γ.Π.17361/17-4-2019  Δγκπιηική Απόθαζη ηος Τποςπγού Τγείαρ για 

ηην κίνηζη ηυν διαδικαζιών ζςνεπγαζίαρ για σπονικό  διάζηημα ενόρ (1) έηοςρ, με έναν 

(1) ΠΔ Ιαηπό, ειδικόηηηαρ Καπδιολογίαρ, με καθεζηώρ έκδοζηρ από αςηούρ δεληίος 

απόδειξηρ παποσήρ ςπηπεζιών, για παπεσόμενερ ςπηπεζίερ ηοςρ ζηο Π.Γ.Ν. 

Αλεξ/ποληρ. 

7) Σην κάλςτη επιηακηικών λειηοςπγικών αναγκών ηος Καπδιολογικού Σμήμαηορ ΔΤ  

ηος Π.Γ.Ν.Α. 

Πξνζθαινύκε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο εηδηθνύο ηαηξνύο  εηδηθόηεηα Καξδηνινγίαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Αιεμ/πνιεο γηα ηελ ζύλαςε 

ύκβαζεο Αλεμαξηήησλ Τπεξεζηώλ, γηα ρξνληθό  δηάζηεκα ελόο (1) έηνπο, έλαληη 

ζπλνιηθήο ακνηβήο 14.000.00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., ησλ 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη ησλ ινηπώλ θξαηήζεσλ. 

 Η παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ύκβαζεο Αλεμαξηήησλ Τπεξεζηώλ, κε 

εηδηθό ηαηξό εηδηθόηεηαο Καξδηνινγίαο ζα αθνξά ηελ θάιπςε επηηαθηηθώλ 

ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηνπ Καξδηνινγηθνύ Σκήκαηνο ΕΤ  ηνπ Π.Γ.Ν.Α. σο 

αθνινύζσο: 

 

Εηδηθόηεηα ΠΕ Καξδηνινγίαο κηα (1) ζέζε. 

                                   
ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

4
η
 Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

 

 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

TΑΥ. Γ/ΝΗ :  6
ο
 ΥΛΜ ΑΛΔΞ/ΠΟΛΗ ΚΟΜΟΣΗΝΗ 

- ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΡΑΓΑΝΑ  

Σ.Κ. : 68100  ΑΛΔΞ/ΠΟΛΗ  

ΣΗΛ. : 2551353182  

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

   ΑΛΔΞ/ΠΟΛΗ :02-05-2019 

   ΑΡ.ΠΡΩΣ.:    2300 



ελίδα 2 από 2 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη: 

 

1. Έλληνερ πολίηερ 

2. Να έσοςν ηην ςγεία και θςζική καηαλληλόηηηα πος απαιηείηαι για ηην εκηέλεζη ηυν 

καθηκόνηυν ηηρ θέζηρ πος επιλέγοςν. 

3. Να μην έσοςν καηαδικαζηεί για αδικήμαηα αζςμβίβαζηα με ηην δημοζιοϋπαλληλική 

ιδιόηηηα. 

4. Οι άνδπερ να έσοςν εκπλήπυζη ηιρ ζηπαηιυηικέρ ηοςρ ςποσπεώζειρ ή να έσοςν νόμιμη 

απαλλαγή. 

5. Δθόζον πποζληθθούν να εγγπαθούν ζηη Γ.Ο.Τ υρ επιηηδεςμαηίερ. 

6. Να έσοςν ηοςρ απαιηούμενοςρ ηίηλοςρ ζποςδών. 

Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

Οι ενδιαθεπόμενοι καλούνηαι να ςποβάλλοςν αίηηζη απηνπξνζώπσρ είηε με άλλο 

εξοςζιοδοηημένο από αςηούρ ππόζυπο είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, με ηην 

ένδειξη «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΟ 

ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΟ» ζηην ηασ. δ/νζη: 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

Σκήκα Γξακκαηείαο 

6
ν
 ρηι. Αιεμαλδξνύπνιεο Κνκνηελήο - Πεξηνρή Δξαγάλα 

η.θ. : 68100.  Αιεμαλδξνύπνιε 

 

Με ηελ αίηεζε ζπλππνβάιινληαη: 

 

1. Ανηίγπαθο δεληίος αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ 

2. Πιζηοποιηηικό οικογενειακήρ καηάζηαζηρ 

3. Τπεύθςνη δήλυζη ζηην οποία θα αναθέποςν όηι  δεν έσοςν καηαδικαζηεί για 

αδικήμαηα αζςμβίβαζηα με ηην δημοζιοϋπαλληλική ιδιόηηηα. 

4. Ακπιβέρ ανηίγπαθο ηίηλος ζποςδών. 

5. Άδεια άζκηζηρ επαγγέλμαηορ. 

6. Άδεια ηίηλος ανηίζηοισηρ ειδικόηηηαρ. 

7. Αζθαλιζηική και Φοπολογική ενημεπόηηηα 

 Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη πέληε (5) εκέξεο θαη  από 06-05-2019έσο  

10/05/2019. Ωο εκεξνκελία θαηάζεζεο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ 

θαθέινπ, ε νπνία απνδεηθλύεηαη από ηελ ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ ή απνδεηθηηθό ηεο 

εηαηξίαο ηαρπκεηαθνξάο. 

 
 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Π.Γ.Ν. ΔΒΡΟΤ 

 

 

       ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΑΓΑΜΙΓΗ 

 

 

 


