
 

        

 

 

 

 

  

 
  

 

 
 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Για την συνεργασία της Ο.Μ.Έδρας Αγ.Νικολάου του Γ.Ν.Λασιθίου µε ειδικευµένο ιατρό 

ειδικότητας Παθολογίας, µε καθεστώς έκδοσης ∆ελτίου Παροχής Υπηρεσιών. 
 

Έχοντας υπόψη: 

 
1.  Το άρθρο δέκατο τέταρτο της από 13-4-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Π.Ν.Π.) «Μέτρα για την 

αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις» (84/Α) όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.4690/2020 (104/Α) 

2.   Την υπ.αριθµ.Γ4β/Γ.Π.οικ.41763/2-7-2020 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας (2771/Β) «κατανοµή ιδιωτών 

ιατρών σε δηµόσια νοσοκοµεία µεταξύ των Υ.ΠΕ. για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών» 

1. Το υπ.αριθµ.πρωτ.1485/27-7-2020 έγγραφο του ΓΝΑΝ «Άµεση πρόσληψη ιατρού ειδικότητας Παθολογίας» 

και τη σχετική ∆έσµευση Πίστωσης. 

2. Τις ανάγκες για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία της Παθολογικής κλινικής της Ο.Μ.Έδρας Αγ.Νικολάου 

του Γ.Ν.Λασιθίου. 

3. Tην µε αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.1107/9-1-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 12/ΥΟ∆∆/13-1-2020) 

«∆ιορισµός κοινού ∆ιοικητή των διασυνδεόµενων Γ.Ν.Λασιθίου και Γ.Ν.- Κ.Υ.Νεάπολης 

¨∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ¨» αρµοδιότητας 7
ης

 Υ.Πε.Κρήτης του Υπουργείου Υγείας». 

 
 Το Γ.Ν.Λασιθίου (Οργανική Μονάδα της Έδρας Αγίου Νικολάου) για την κάλυψη των αναγκών του σε ιατρικό 

προσωπικό, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών µε ειδικευµένο ιατρό 

ειδικότητας Παθολογίας µε καθεστώς έκδοσης από αυτόν, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι: 

1. Έλληνες πολίτες. 

2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόµιµη απαλλαγή. 

4. Να έχουν τους απαιτούµενους τίτλους σπουδών. 

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση (η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης) 

αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, 

στο Νοσοκοµείο στην διεύθυνση:  

Γ.Ν.Λασιθίου-Οργανική Μονάδα Έδρας Αγ.Νικολάου 

Ταχ.∆/νση: Κωνστ.Παλαιολόγου & Κνωσσού 

ΤΚ 72100 Άγιος Νικόλαος 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

7
Η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» 

(Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος ) 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Πληροφορίες: Μιγώµη Μαρία 
Ταχ.∆/νση:  Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσσού, ΤΚ  72100 Αγ. Νικόλαος 

℡ Τηλέφωνο:  2841343159 
�   Fax:            2841083327 

              Αγ. Νικόλαος  30-7-2020                                                    
                    Αρ. Πρωτ: 1518                        

ΑΔΑ: 6Ι99469045-Π4Η



 

 
Με την αίτηση συνυποβάλλονται: 

α. Αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. 

β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα ασυµβίβαστα µε την 

δηµοσιοϋυπαλληλική ιδιότητα. 

δ. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών. 

ε. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

στ. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ηµέρες, από 31-07-2020 έως και 04-08-2020. Ως 

ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη 

σφραγίδα ταχυδροµείου ή µε αποδεικτικό της εταιρίας ταχυµεταφοράς. 

 

                                                                             Ο ∆ιοικητής 

 

                                                                   Εµµανουήλ Ανδρεαδάκης 
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