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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

    

  Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. Υ4α/ΟΙΚ 39170/11-04-2012 Απόφαση (ΦΕΚ  1248/Β/2012) που αφορά τον 

Οργανισµό του Γενικού Νοσοκοµείου – Κέντρου Υγείας Λήµνου 

2. Την υπ’ αριθµ. 21/19-9-2019(θέµα 1ο) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των 

∆ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» του Γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου 

Υγείας Λήµνου . 

3. Τις διατάξεις της παρ. 1, του αρ.41 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63/22-3-2012 τ. Α΄), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει 

4.  Τις διατάξεις της § 1 του άρθρου 182 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014) 

5.  Τις διατάξεις του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) 

6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου-

Κέντρου Υγείας Λήµνου 

7. Τη συνολική δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήµνου 

      Το Γενικό Νοσοκοµείο-Κέντρο Υγείας Λήµνου για την κάλυψη των αναγκών του σε 

προσωπικό και για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του ενδιαφέρεται να συνεργαστεί µε δύο (2) 

ιατρούς κατηγορίας Π.Ε. ειδικότητας Παθολογίας µε καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου 

απόδειξης παροχής υπηρεσιών για   χρονική διάρκεια  από την υπογραφή της σύµβασης έως και 

3-10-2020  

Τυπικά Προσόντα 

• Πτυχίο Ιατρικής Σχολής 

• Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλµατος 

• Άδεια Άσκησης Ειδικότητας Παθολογίας 



Θα συνεκτιµηθούν προσόντα όπως µεταπτυχιακοί τίτλοι σε συναφή αντικείµενα και η εργασιακή 

εµπειρία στην Παθολογία. 

Καθήκοντα   

• Λειτουργία και εφηµέρευση της Παθολογικής Κλινικής 

• Λειτουργία και εφηµέρευση της Ογκολογικής Κλινικής 

• ∆ιενέργεια χηµειοθεραπειών και παρακολούθηση των ογκολογικών ασθενών. 

• Παθολογικές εκτιµήσεις στο Τµήµα Επειγόντων. 

• Παθολογικές εκτιµήσεις λοιπών τµηµάτων  

• Λειτουργία πρωινών Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων Παθολογικού Τµήµατος δύο (2) 

φορές  την εβδοµάδα για κάθε συµβαλλόµενο ιατρό.  

Αµοιβή 

      Το ανώτατο ακαθάριστο ποσό εφηµεριών θα είναι στο βαθµό του Συντονιστή ∆ιευθυντή 

(ανεξαρτήτως καθηµερινών, Σαββατοκύριακων ή αργιών) 

Αιτήσεις - ∆ιαδικασία    

     Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στέλνουν την αίτησή τους (η οποία υπέχει και θέση 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης) έως 18-10-2019 και ώρα 14.00 , όπως θα προκύπτει από την σφραγίδα 

του Ταχυδροµείου, µε τα απαιτούµενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή 

ταχυδροµικά µε απόδειξη στη ∆ιεύθυνση: 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 

Ηφαίστου 12, 

Μύρινα Λήµνου ΤΚ 814 00 

   Αιτήσεις που θα υποβληθούν µετά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν θα ληφθούν υπόψη. 

     Η Επιλογή θα πραγµατοποιηθεί από επιτροπή που θα ορισθεί από την ∆ιοίκηση των 

∆ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» -Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήµνου. 

   Σε περίπτωση που δηλωθούν  περισσότερες των δύο (2)  υποψηφιοτήτων η επιλογή θα 

πραγµατοποιηθεί µε κλήρωση. 

Πληροφορίες 

      Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα ∆ιαχείρισης 

Ανθρώπινου ∆υναµικού του Γενικού Νοσοκοµείου-Κέντρου Υγείας Λήµνου κατά τις εργάσιµες 

ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22543-50127.  

                                                                                                           Η   ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

                                                                                                                 ΖΕΡΒΟΥ  ΑΝΝΑ 
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