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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

  

  Λιβαδειά  15-11-2022 

 Αοιθμ. Ποχς.: Γ.Π. 11262 

   

 

Ποξπ: Κάθε εμδιατεοόμεμξ                                

  

 
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ   ΔΚΔΗΛΩΗ   ΔΝΔΙΑΥΔΡΟΝΣΟ  

για ρσμεογαρία εμόπ (1) ιαςοξύ ειδικόςηςαπ Ακςιμξδιαγμχρςικήπ (με γμχρςικό 

αμςικείμεμξ ρε όλεπ ςιπ ρύγυοξμεπ απεικξμιρςικέπ  μεθόδξσπ) με ςξ Ν.Π.Δ.Δ. με ςημ 

επχμσμία Γ.Ν.Λιβαδειάπ- Γ.Ν.Θήβαπ (Οογαμική Μξμάδα ςηπ Έδοαπ Λιβαδειά- 

Γ.Ν.Λιβαδειάπ) για υοξμικό διάρςημα εμόπ (1) έςξσπ με καθερςώπ έκδξρηπ από ασςόμ 

δελςίξσ απόδεινηπ παοξυήπ σπηοεριώμ. 

 
   Έυξμςαπ σπόφη:  
         

1. Σιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.3329/2005 «Δθμικϊ ϋρςημα Τγείαπ και Ιξιμχμικήπ Αλληλεγγϋηπ 

και λξιπέπ διαςάνειπ» (ΥΔΙ Α΄/81/04-04-2005), ϊπχπ ασςέπ ςοξπξπξιήθηκαμ, 

ρσμπληοόθηκαμ και ιρυϋξσμ ρήμεοα. 

2. Σιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 41 ςξσ Μ.4058/2012 (ΥΔΙ Α΄/63/22-03-2012), ϊπχπ 

ςοξπξπξιήθηκε με ςξ άοθοξ 44 ςξσ Μ. 4486/2017 (ΥΔΙ Α΄/115/07-08-2017). 

3. Σημ σπ’ αοιθμ. Τ4α/39192/11-04-2012 Ιξιμή Απϊταρη ςχμ Τπξσογόμ Διξικηςικήπ 

Λεςαοοϋθμιρηπ και Ζλεκςοξμικήπ Διακσβέομηρηπ– Οικξμξμικόμ– Τγείαπ και 

Ιξιμχμικήπ Αλληλεγγϋηπ: «Οογαμιρμϊπ ςξσ Γεμικξϋ  Μξρξκξμείξσ Κιβαδειάπ» (ΥΔΙ 

Β΄/1246/11-04-2012). 

4. Σημ σπ’ αοιθμ. Γ4β/Γ.Π.ξικ.1112/09-01-2020 (ΥΔΙ 11/13-01-2020, ς. Τ.Ο.Δ.Δ.) 

Τπξσογική Απϊταρη διξοιρμξϋ ςξσ κ. Σραμςήλα Αθαμάριξσ ςξσ Γεχογίξσ Διξικηςή 

ρςξ Γεμικϊ Μξρξκξμείξ Κιβαδειάπ– Γεμικϊ Μξρξκξμείξ Ηηβόμ. 

5. Σξ σπ’ αοιθμ. 21/28-06-2022 (θέμα 1ξ) ποακςικϊ σμεδοίαρηπ ςξσ Δ.. ςξσ 

Γ.Μ.Κιβαδειάπ- Γ.Μ.Ηηβόμ (ΑΔΑ: ΨΩ0Π4690ΒΜ-159). 

6. Σημ σπ’ αοιθμ. ποχς. Β2.α./Γ.Π.ξικ.49606/31-08-2022 βεβαίχρη ςξσ Γ.Δ.Ο.Τ. ςξσ 

Τ.Τ. 
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7. Σημ σπ΄αοιθμ. Γ4β/43088/31-08-2022 Απϊταρη ςηπ Αμαπληοόςοιαπ Τπξσογξϋ     

Τγείαπ  πεοί έγκοιρηπ ρσμεογαρίαπ ςξσ Γ.Μ.Κιβαδειάπ με έμαμ (1) ιαςοϊ ειδικϊςηςαπ 

Ακςιμξδιαγμχρςικήπ, με καθερςόπ έκδξρηπ απϊ ασςϊμ δελςίξσ απϊδεινηπ παοξυήπ 

σπηοεριόμ. 

8. Σξ σπ’ αοιθμ.  32/23-09-2022 (θέμα 7ξ) ποακςικϊ σμεδοίαρηπ  ςξσ Δ.. ςξσ 

Γ.Μ.Κιβαδειάπ-Γ.Μ.Ηηβόμ (ΑΔΑ: ΨΔ774690ΒΜ-ΤΡΖ). 

9. Σημ σπ’ αοιθμ. ποχς. 932/29-07-2022 Απϊταρη Αμάληφηπ σπξυοέχρηπ ςξσ 

Γ.Μ.Κιβαδειάπ (ΑΔΑ: 6ΔΠΙ4690ΒΜ-ΕΓΚ). 

 
     
Ποξβαίμξσμε ρε ποϊρκληρη εκδήλχρηπ εμδιατέοξμςξπ για ρσμεογαρία εμϊπ (1) ιαςοξϋ 

ειδικϊςηςαπ Ακςιμξδιαγμχρςικήπ (με γμχρςικϊ αμςικείμεμξ ρε ϊλεπ ςιπ ρϋγυοξμεπ 

απεικξμιρςικέπ  μεθϊδξσπ) με ςξ Μ.Π.Δ.Δ. με ςημ επχμσμία Γ.Μ.Κιβαδειάπ- Γ.Μ.Ηήβαπ 

(Οογαμική Λξμάδα ςηπ Έδοαπ Κιβαδειά- Γ.Μ.Κιβαδειάπ) για υοξμικϊ διάρςημα εμϊπ (1) έςξσπ, 

σπϊ καθερςόπ έκδξρηπ δελςίξσ απϊδεινηπ παοξυήπ, για ποχψμή/ετημεοιακή κάλσφη ςξσ 

Ακςιμξλξγικξϋ Δογαρςηοίξσ με 7χοη/καθημεοιμή απαρυϊληρη 4 ημεοόμ εβδξμαδιαίχπ και 

έχπ 10 ημεοόμ ετημεοίαπ/αμά μήμα και με αμόςαςη δαπάμη  πξρξϋ 3.000€ μημιαίχπ 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Υ.Π.Α., λξιπόμ κοαςήρεχμ και αρταλιρςικόμ ειρτξοόμ. 

 

 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΛΗΧΗ ΣΗ ΘΔΗ 
 

 ΚΤΡΙΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

o Πςσυίξ Θαςοικήπ Α.Δ.Θ. (ελλημικξϋ ή επίρημα αμαγμχοιρμέμξσ απϊ ςξ Δλλημικϊ 

Ιοάςξπ Θδοϋμαςξπ) 

o Άδεια Άρκηρηπ Δπαγγέλμαςξπ 

o Άδεια Σίςλξσ ειδικϊςηςαπ Ακςιμξδιαγμόρςη (με γμχρςικϊ αμςικείμεμξ ρε ϊλεπ ςιπ 

ρϋγυοξμεπ απεικξμιρςικέπ  μεθϊδξσπ) 

 

 ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΑ ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

o Λεςαπςσυιακϊ δίπλχμα ρςξ αμςικείμεμξ ςηπ Ακςιμξδιαγμχρςικήπ 

 

 ΔΜΠΔΙΡΙΑ  

Ωπ εμπειοία ςηπ παοαπάμχ θέρηπ μξείςαι η απξδεδειγμέμη απαρυϊληρη με ρυέρη 

εογαρίαπ ή ρϋμβαρη έογξσ ρςξμ δημϊριξ ή ιδιχςικϊ ςξμέα ή άρκηρη ιδιχςικξϋ 

ελεϋθεοξσ επαγγέλμαςξπ ρςα καθήκξμςα ιαςοξϋ  Ακςιμξδιαγμχρςικήπ ρε ϊλεπ ςιπ 

ρϋγυοξμεπ απεικξμιρςικέπ  μεθϊδξσπ 
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 ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 
Λεςά ςημ καςάθερη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ θα ακξλξσθήρει ποξρχπική ρσμέμςεσνη ςχμ 

σπξφητίχμ ρςξ Γοατείξ ςξσ Διξικηςή ςξσ Γ.Μ.Κιβαδειάπ- Γ.Μ.Ηήβαπ, καςϊπιμ 

ρυεςικήπ εμημέοχρηπ ςξσπ ποξπ ςξϋςξ. 

Οι σπξφήτιξι ποέπει μα είμαι:  

o Έλλημεπ πξλίςεπ 

o Μα έυξσμ ςημ σγεία και τσρική καςαλληλϊςηςα πξσ απαιςείςαι για ςημ εκςέλερη 

ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσπ  

o Μα μημ έυξσμ καςαδικαρςεί για αδικήμαςα αρσμβίβαρςα με ςημ 

δημξριξωπαλληλική ιδιϊςηςα  

o Οι άμδοεπ μα έυξσμ εκπληοόρει ςιπ ρςοαςιχςικέπ ςξσπ σπξυοεόρειπ ή μα έυξσμ 

μϊμιμη απαλλαγή  

o Δτϊρξμ ποξρλητθξϋμ μα εγγοατξϋμ ρςη Δ.Ο.Τ. χπ επιςηδεσμαςίεπ 

o Μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε Θαςοικϊ ϋλλξγξ ςηπ υόοαπ 

 

 ΔΙΡΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

Για ςη ρειοά καςάςανηπ λαμβάμξμςαι σπϊφη ςα παοακάςχ αματεοϊμεμα κοιςήοια 

επιλξγήπ με ρσμςελερςέπ:  

o 70% ςα απαιςξϋμεμα κϋοια και επικξσοικά ςσπικά ποξρϊμςα  

o 20% η εμπειοία  

o 10% η ποξρχπική ρσμέμςεσνη   

 ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΦΗ  
  Οι εμδιατεοϊμεμξι καλξϋμςαι μα σπξβάλλξσμ αίςηρη, ασςξποξρόπχπ ή με άλλξ 

μξμίμχπ ενξσριξδξςημέμξ απϊ ασςξϋπ ποϊρχπξ, ρςξ ποχςϊκξλλξ ςξσ Γεμικξϋ 

Μξρξκξμείξσ Κιβαδειάπ ή ςαυσδοξμικά με ρσρςημέμη επιρςξλή, η απξρςξλή ςηπ ξπξίαπ 

μα ποξκϋπςει ϊςι έλαβε υόοα μέρα ρςημ καςχςέοχ ξοιζϊμεμη δια ςηπ παοξϋραπ 

ποξθερμία, ρςη διεϋθσμρη ΓΔΜΘΙΟ ΜΟΟΙΟΛΔΘΟ ΚΘΒΑΔΔΘΑ, Σέομα Αγίξσ Βλαρίξσ, ΣΙ 

32100, Κιβαδειά, με ςημ έμδεινη «ΓΘΑ ΣΖΜ ΠΡΟΙΚΖΖ ΔΜΔΘΑΥΔΡΟΜΣΟ ΓΘΑ 

ΤΜΔΡΓΑΘΑ ΛΔ  ΘΑΣΡΟ ΑΙΣΘΜΟΔΘΑΓΜΩΣΘΙΖ»  ή ηλεκςοξμικά εμςϊπ ςηπ ίδιαπ 

καςχςέοχ ποξθερμίαπ ρςημ ηλεκςοξμική διεϋθσμρη grammateia@levadiahospital.gr  

με αμαγοατή ςξσ ιδίξσ χπ άμχ θέμαςξπ. 

 

 ΜΔ ΣΗΝ ΑΙΣΗΗ ΤΝΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ:  

o Ακοιβέπ αμςίγοατξ αρςσμξμικήπ ςασςϊςηςαπ 

o Τπεϋθσμη δήλχρη ρςημ ξπξία θα αματέοξσμ ϊςι δεμ έυξσμ καςαδικαρςεί για 

αδικήμαςα αρσμβίβαρςα με ςημ δημξριξωπαλληλική ιδιϊςηςα 

mailto:grammateia@levadiahospital.gr
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o Έγγοατα απϊδεινηπ εμπειοίαπ  

o Ακοιβέπ αμςίγοατξ ςίςλξσ ρπξσδόμ 

o Ακοιβέπ αμςίγοατξ Άδειαπ άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ  

o Ακοιβέπ αμςίγοατξ Άδειαπ ςίςλξσ ειδικϊςηςαπ Ακςιμξδιαγμχρςικήπ  

o ϋμςξμξ βιξγοατικϊ ρημείχμα  

o Τπεϋθσμη δήλχρη θεχοημέμη αομξδίχπ και μξμίμχπ για ςημ γμηριϊςηςα ςηπ 

σπξγοατήπ ϊςι μέυοι και ςημ ημέοα σπξβξλήπ ςηπ αίςηρήπ ςξσπ είμαι:  

  αρταλιρςικά εμήμεοξι χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ, πξσ ατξοξϋμ 

ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ (κϋοιαπ και επικξσοικήπ) & 

  τξοξλξγικά εμήμεοξι χπ ποξπ ςιπ τξοξλξγικέπ σπξυοεόρειπ  

Ζ ποξθερμία σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ ξοίζεςαι δια ςηπ παοξϋρηπ απϊ: 

Σεςάοςη  16-11-2022 μέυοι και Δεσςέοα 05-12-2022. 

               
                                                                                                                  Ο Διξικηςήπ 

                                                                                ςξσ Γ.Ν.Λιβαδειάπ- Γ.Ν.Θηβώμ  

  
 
 

                                                        
                                                                               ΑΘΑΝΑΙΟ  Γ. ΣΑΝΣΗΛΑ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
1. 5η Τ.ΠΔ. Ηερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ   

2. Παμελλήμιξ Θαςοικϊ ϋλλξγξ      

3. Θαςοικϊ ϋλλξγξ Κιβαδειάπ 

4. Θαςοικϊ ϋλλξγξ Ηήβαπ 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Δ/μςή Θαςοικήπ Τπηοερίαπ 

2. Δ/μςη Ακςιμξδιαγμχρςκξϋ Σμήμαςξπ 

3. Ποϊεδοξ Δπιρςημξμικξϋ  σμβξσλίξσ  

4. Δ/μςοια Δ/κηπ Οικ/κηπ Τπηοερίαπ 

5. Αμ. Τπξδ/μςοια Δ/κηπ Οικ/κηπ Τπηοερίαπ 

6. Αομϊδια σπάλληλξ Σμήμαςξπ  Δ.Α.Δ.      

7. Αμ. Πο/μη Οικξμξμικξϋ Σμήμαςξπ 

8. Πο/μη Σμήμαςξπ  Γοαμμαςείαπ (με ςημ σπξυοέχρη για αμάοςηρη ρε ϊλξσπ ςξσπ πίμακεπ 

αμακξιμόρεχμ και ρςξμ ιρςϊςξπξ ςξσ Γ.Μ.Κιβαδειάπ) 

9. Αομϊδια σπάλληλξ Σμήμαςξπ Πληοξτξοικήπ    
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