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ΘΔΜΑ : Πρόζληυη επικοσρικού γιαηρού με ζύμβαζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ 
οριζμένοσ τρόνοσ 

ΑΠΟΦΑΖ 
 

      Έρνληαο ππόςε: 
Σηο δηαηάμεηο: 
 1.ηoπ εδαθίνπ β’ ηεο παξ. 42 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 3984/27-6-11 (ΦΔΚ 150Α ) 

ησλ άξζξσλ 22 (παξ. 4) & 38 ηνπ λ. 4238/17-2-14 (ΦΔΚ 38Α) 
ηνπ άξζξσλ 44 ηνπ λ.4272/11-7-14 (ΦΔΚ 145Α) 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4325/11-5-15 (ΦΔΚ 47Α) 
ηνπ Π.Γ. 131/1987 (ΦΔΚ 73Α) 
ηνπ Π. Γ. 106/14 (ΦΔΚ 173Α/28-8-14)  
ηνπ Π.Γ. 73/23-9-15 ΦΔΚ 116Α «Γηνξηζκόο Τπνπξγώλ Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ & 
Τθππνπξγώλ» 

 2. Σηο Α2α/Γ.Π.νηθ.42873/8-6-15 (ΦΔΚ 1078/Β), Α2α/Γ.Π.νηθ. 52355/15-7-2015 (ΦΔΚ 1499/Β) & 
Α2α/Γ.Π. νηθ.58541/31-7-15 (ΦΔΚ 1623/Β) απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο  
3. Σν ππ’ αξηζκ. 478/2-2-2016 έγγξαθν ηνπ ΓΝ -ΚΤ  ΚΧ κε ην νπνίν αηηείηαη ηνπνζέηεζε 
επηθνπξηθνύ ηαηξνύ εηδηθόηεηαο ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ.    
4. Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΓΟΤ/Γ.Π.νηθ.11165/11-2-2016 εηζήγεζε ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθώλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (άξζξν 24, λ. 4270/28-6-14ΦΔΚ 143Α) 
5. Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΤ 501/3-2-2016  εληνιή ηνπ Τπνπξγνύ γηα ηνπνζέηεζε επηθνπξηθώλ ηαηξώλ 
 
 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΗΑ 
 

                                                     ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 
1. Δγθξίλνπκε ηελ πξόζιεςε ηεο ηαηξνύ RUSU TANIA ELENAS εηδηθόηεηαο ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ σο 

επηθνπξηθνύ ηαηξνύ, γηα ηελ θάιπςε επηηαθηηθώλ αλαγθώλ ζηο ΓΝ -ΚΤ  ΚΩ, κε ζύκβαζε 
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο πην πάλσ ζύκβαζεο ζα είλαη  ηξηάληα  έμη   
(36) κήλεο θαη ιήγεη απηνδίθαηα κόιηο νινθιεξσζεί ν αλσηέξσ ρξόλνο. 

       Ζ γηαηξόο πξνζιακβάλεηαη κε θαζεζηώο πλήροσς και αποκλειζηικής απαζτόληζης θαη ηεο 
       θαηαβάιινληαη θαηά κήλα νη κεληαίεο απνδνρέο πξσηνδηόξηζηνπ γηαηξνύ Δ..Τ. κε βαζκό  
       Δπηκειεηή Β’. 
2. ε εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζα ππνγξαθεί ζύκβαζε ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ από 

ηελ ελδηαθεξόκελε ηαηξό θαη ην ΓΝ -ΚΤ  ΚΧ, θσηναληίγξαθν ηεο νπνίαο απνζηέιιεηαη ζην 
Τπνπξγείν Τγείαο. 

3. Σν πξναλαθεξόκελν ΓΝ -ΚΤ  ΚΧ, πξηλ ηελ θαηάξηηζε ηεο ζύκβαζεο, ππνρξενύηαη λα δεηήζεη 
από ηελ γηαηξό πνπ πξνζιακβάλεηαη: 

α) Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ. 
β) Φσηναληίγξαθν ηίηινπ εηδηθόηεηαο (γηα ηνπο νδνληίαηξνπο πηπρίν Οδνληηαηξηθήο ρνιήο). 
γ) Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ Διιεληθνύ Παλεπηζηεκίνπ ή Παλεπηζηεκίνπ θξάηνπο κέινπο ηεο 
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Δπξσπατθήο Έλσζεο ην νπνίν ζα ζπλνδεύεηαη από θσηναληίγξαθν ηεο κεηάθξαζεο θαη 
θσηναληίγξαθν ηεο ηζνηηκίαο ΓΟΑΣΑΠ όπνπ απηό απαηηείηαη ή πηπρίνπ ρώξαο εθηόο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο ην νπνίν ζα ζπλνδεύεηαη από θσηναληίγξαθν ηεο κεηάθξαζεο θαη 
θσηναληίγξαθν ηεο ηζνηηκίαο ΓΟΑΣΑΠ 

δ) Φσηναληίγξαθν άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο. 
ε) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/86 πεξί ηεο νξηζηηθήο δηαθνπήο ηεο ειεύζεξεο άζθεζεο ηνπ 

ηαηξηθνύ επαγγέικαηνο. 
ζη) Πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζε ηαηξηθό ζύιινγν ζην νπνίν κεηαμύ άιισλ, λα αλαθέξεηαη θαη ε 

εηδηθόηεηα ηελ νπνία έρεη δειώζεη όηη αζθεί. 
4.  Σν ΓΝ -ΚΤ  ΚΧ ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα, νθείιεη: 

-λα αλαδεηήζεη ην ζρεηηθό αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ , ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 
άξζξν 1 ηεο ππ’ αξηζκ. ΓΗΑΓΠ/Α/22863/16-10-06 (ΦΔΚ 1551/23-10-06, η. Β’) Κ.Τ.Α 
-λα εθαξκόζεη ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο. ηνπ άξζξνπ 7, λ.4210/21-11-13 (ΦΔΚ 254Α) γηα 
ηελ πηζηνπνίεζε πγείαο 
- λα εθαξκόζεη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1. ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ λ. 4316/24-12-2014 (ΦΔΚ 
270Α) θαη λα ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηελ Τπεξεζία καο. 

5.  Ζ γηαηξόο εληόο επηά (7) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο παξνύζαο, 
νθείιεη λα παξνπζηαζζεί ζην Ννζειεπηηθό Ίδξπκα πνπ ηνπνζεηείηαη γηα αλάιεςε ππεξεζίαο.        

          
ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
1.ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ  
RUSU TANIA ELENA 
ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 1 
85400 ΛΔΡΟ 

2.ΓΝ ΡΟΓΟΤ- ΓΝ-ΚΤ ΚΧ- ΓΝ-ΚΤ ΚΑΛΤΜΝΟΤ (γηα 

ην πξώελ ΓΝ-ΚΤ ΚΧ Σ.Κ.85300) 

3. 2Ζ Τ.ΠΔ Θεβώλ 46-48, 18543 ΠΔΗΡΑΗΑ 
4. Γ/λζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ Ν.Π., 
    Σκήκα Ηαηξώλ ΔΤ (3) 
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ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ ΤΠΟΤΡΓΟΤ 
Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ  

ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
 
 

ΒΑΗΛΗΚΖ ΦΑΚΟΤΚΑΚΖ 
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