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Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξόζιεςε δπν (2) 

ΓΔ Υεηξηζηώλ Δκθαληζηώλ ή ΣΔ Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο δώδεθα (12)  κελώλ κε θαζεζηώο έθδνζεο απόδεημεο 

παξνρήο ππεξεζηώλ. 

 
Έρνληαο ππφςε : 
 
1. Σελ ππ’ αξηζκ. Τ4α/νηθ.112165/2012 (ΦΔΚ 3285/Β’/10-12-2012) Κνηλή 

Τπνπξγηθή Απφθαζε (Κ.Τ.Α.) «Οξγαληζκφο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

Άξηαο». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.4058/201 

(ΦΔΚ63/Α/2012) φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

44 ηνπ Ν.4486/2017 (ΦΔΚ115/Α/7-8-2017) 

3. Σεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 182 ηνπ Ν.4261/2014 (ΦΔΚ 107/Α/5-5-2014) 

4. Σσλ παξ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν.4325/2015 (ΦΔΚ 47/Α/11-5-2015 

5. Σελ αξηζκ. 42/1-12-2022 (Θέκα έθηαθην 3ν ) Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ «Πξφζιεςε δπν ΓΔ Υεηξηζηψλ Δκθαληζηψλ ή ΣΔ 

Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο  ζην  Γ.Ν. Άξηαο κε θαζεζηψο έθδνζεο 

δειηίνπ απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο δψδεθα κελψλ» 

6. Σελ αξηζκ. 4604/21-2-2023 βεβαίσζε δέζκεπζεο πίζησζεο ηνπ 



 

7.  

νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Γ.Ν. Άξηαο 

Σν κε αξηζκ. 30642/23-12-2022 έγγξαθν καο πξνο ην Τπνπξγείν 

Τγείαο κε ζέκα «πλεξγαζία Ννζνθνκείνπ κε πξνζσπηθφ θαηεγνξίαο 

ΓΔ θιάδνπ Υείξηζησλ Δκθαληζηψλ ε θαηεγνξίαο ΣΔ θιάδνπ 

Ραδηνινγίαο   Αθηηλνινγίαο, κε θαζεζηψο έθδνζεο δειηίνπ παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ρξνληθήο δηάξθεηαο ελφο έηνπο». 

8. Σε κε αξηζκ. Β2.α/Γ.Π νηθ 13648/3-3-2023 Βεβαίσζε ηνπ Αλαπιεξσηή 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο. 

9. Σε κε αξηζκ Γ4β/ 74267/2022/6-3-2023 Δγθξηηηθή Απφθαζε ηεο 

Αλαπιεξψηξηαο  Τπνπξγνχ Τγείαο κε ζέκα : «Έγθξηζε ζπλεξγαζίαο 

ηνπ Γ.Ν. Άξηαο  κε δπν (2)  ΓΔ Υεηξηζηψλ Δκθαληζηψλ ή ΣΔ 

Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο, κε θαζεζηψο έθδνζεο απφδεημεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ». 

10. Σηο επηηαθηηθέο ππεξεζηαθέο αλάγθεο γηα ηελ νκαιή θαη εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ Αθηηλνδηαγλσζηηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. 

11. Σν γεγνλφο φηη ε ζπλνιηθή δαπάλε βαξχλεη ηηο πξνβιεπφκελεο 

πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο.  

 
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Άξηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, ελδηαθέξεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε δπν (2) ΓΔ 

Υεηξηζηψλ Δκθαληζηψλ ή ΣΔ Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο, ππφ θαζεζηψο 

έθδνζεο απφ απηφλ δειηίνπ απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ. Οη 

κεληαίεο απνδνρέο αλέξρνληαη ζε 1.254,36 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ, ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ησλ ινηπψλ θξαηήζεσλ, γηα ηελ 

πξφζιεςε εξγαδνκέλνπ θαηεγνξίαο ΓΔ ηνπ θιάδνπ Υεηξηζηψλ-Δκθαληζηψλ 

Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ κε εηδηθφηεηα Υεηξηζηψλ-Δκθαληζηψλ 

Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ θαη ζε 1.460,37επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ, ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ησλ ινηπψλ θξαηήζεσλ γηα ηελ 

πξφζιεςε  εξγαδνκέλνπ θαηεγνξίαο ΣΔ ηνπ θιάδνπ Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ 

κε εηδηθφηεηα Ραδηνινγίαο Αθηηλνινγίαο, θαη ε εξγαζία πνπ ζα παξέρεη είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ην πξφγξακκα ηνπ Αθηηλνδηαγλσζηηθνχ Σκήκαηνο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Απαηηνύκελα Σππηθά Πξνζόληα:  



 

ΓΔ Υεηξηζηώλ Δκθαληζηώλ:  

 

Πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο εηδηθφηεηαο Ιαηξηθψλ πζθεπψλ 

Απεηθνλίζεσλ ή Ιαηξηθψλ πζθεπψλ Αθηηλνζεξαπείαο ή Βνεζψλ 

Αθηηλνινγηθψλ Δξγαζηεξίσλ ή Υεηξηζηψλ Ιαηξηθψλ πζθεπψλ ή Βνεζψλ 

Ιαηξηθψλ πζθεπψλ ή Βνεζφο Ραδηνινγίαο θαη Αθηηλνινγίαο ή αληίζηνηρν 

πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ησλ παξαθάησ ζρνιηθψλ κνλάδσλ : 

ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ 

Α’ ή Β’ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ 

Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή ρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή 

Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 

3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.  

 

ΣΔ ΡΑΓΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ 

 

α) Πηπρίν ή δίπισκα Ραδηνινγίαο θαη Αθηηλνινγίαο ή Αθηηλνινγίαο θαη 

Αθηηλνζεξαπείαο Σ.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 

ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο. 

β) Η απαηηνχκελε βεβαίσζε φηη πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο απφ ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή. 

Πξνζόληα Πξόζιεςεο: 

 

1. Έιιελεο πνιίηεο 

2. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ειηθία 18 έσο 65 εηψλ. 

3. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα αζπκβίβαζηα κε ηελ 

δεκνζηνυπαιιειηθή ηδηφηεηα. 

4. Να έρνπλ πγεία θαη θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο. 

5.  Οη άληξεο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, λα 

έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ 



λνκίκσο απαιιαγεί απφ απηέο θαη λα κελ είλαη αλππφηαθηνη ή λα κελ 

θαηαδηθαζηεί γηα ιηπνηαμία κε ηειεζίδηθε απφθαζε. 

6. Να είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε ΓΟΤ σο επηηεδεπκαηίεο. 

7. Να έρνπλ ηνλ απαηηνχκελν ηίηιν ζπνπδψλ. 

8. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο. 

 

  Κξηηήξηα Πξόζιεςεο: 

 

- Υξόλνο Αλεξγίαο (200 κνλάδεο γηα 4 κήλεο αλεξγίαο θαη 75  κνλάδεο 

αλά κήλα αλεξγίαο άλσ ησλ 4 κελψλ, κε αλψηαην φξην ηνπο 12 κήλεο)  

Μήλεο 1 2 3 4 5 6 

Μνλάδεο 0 0 0 200 275 350 

 

- Αξηζκόο Αλειίθσλ Σέθλσλ (30 κνλάδεο γηα θαζέλα απφ ηα δχν 

πξψηα ηέθλα θαη 50 κνλάδεο γηα ην ηξίην θαη άλσ). 

Αξηζκόο 

ηέθλσλ 

1 2 3 

Μνλάδεο 30 60 110 

 

- Αξηζκόο ηέθλσλ πνιύηεθλεο νηθνγέλεηαο (50 κνλάδεο γηα θάζε 

ππνςήθην ηέθλν πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο ή 50 κνλάδεο γηα θάζε 

ππνςήθην πνιχηεθλν θαη γηα θάζε ηέθλν). 

- Βαζκόο Βαζηθνύ ηίηινπ (νη κνλάδεο ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε 

2 δεθαδηθά ςεθία πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην 20). 

- Δκπεηξία (7 κνλάδεο αλά κήλα εκπεηξίαο θαη έσο 60 κήλεο). 

Ωο βαζκνινγνχκελε εκπεηξία, λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή 

ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε 

θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο δεηνχκελεο εηδηθφηεηαο. Η 

εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε 

ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Δπίζεο ε 

εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηελ απφθηεζε ηεο δεηνχκελεο απφ ηελ 

παξνχζα αλαθνίλσζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο.  



Ωο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ λννχληαη: Οη ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ηα ΝΠΓΓ 

ηα ΝΠΙΓ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, νη ΟΣΑ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, 

θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπν ησλ ΟΣΑ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ 

Ν.3812/2009 (φπσο ηζρχεη). Ωο εξγαζία πνπ έρεη δηαλπζεί ζην Γεκφζην 

Σνκέα, ζεσξείηαη επίζεο: 1. Η απαζρφιεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηξαηησηηθήο Θεηείαο 2. Η ζπκκεηνρή ζε πξφγξακκα απφθηεζεο 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (STAGE) ηνπ ΟΑΔΓ 3. Η απαζρφιεζε κε χκβαζε 

Μίζζσζεο έξγνπ ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ.  

 

Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο  

 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο ε νπνία 

επέρεη θαη ζέζε Τπεχζπλεο Γήισζεο καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, 

εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα 

αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε απφδεημε ζηε Γηεχζπλζε: 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Άξηαο, Λφθνο Πεξάλζεο ηθ 47132 κε ηελ έλδεημε «Γηα ηελ 

πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπλεξγαζία κε δπν (2) ΓΔ 

Υεηξηζηψλ Δκθαληζηψλ» 

 

Η ρξνληθή πεξίνδνο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ νξίδεηαη από 20-3-2023 

έσο θαη 24-3-2023. 

 

Ωο εκεξνκελία θαηάζεζεο ζε πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ αηηήζεσλ 

ηαρπδξνκηθψο, ινγίδεηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο ηνπ θαθέινπ, ε νπνία 

απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ ή κε απνδεηθηηθφ ηεο εηαηξείαο 

ηαρπκεηαθνξάο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ 

αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

Αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ εθπξφζεζκα δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. 

Γηθαηνινγεηηθά:   

Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο, πξέπεη λα ππνβάιινπλ: 

1. Αληίγξαθν ησλ δπν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 

2. Αληίγξαθν ηίηισλ ζπνπδψλ 



3. Αληίγξαθν άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο 

4. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

5. Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζηεί γηα πνηληθά αδηθήκαηα 

6. Πηζηνπνηεηηθφ απφδεημεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζην αληηθείκελν ηεο 

εηδηθφηεηαο: 

- Γηα ηνπο κηζζσηνύο, ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ην άξζξν 

8 ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία λα δειψλνληαη ν εξγνδφηεο, ην είδνο 

θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. Οη κηζζσηνί ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά αληί ηεο ππεχζπλεο δήισζεο 

λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 

- Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 

8 ηνπ Ν.1599/1986, γηα ην είδνο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. ε πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο γηα 

ζπλεξγαζία, ππνρξεσηηθή ζα είλαη ε ππνβνιή ελζήκσλ ή ζρεηηθή 

βεβαίσζε απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ηηα επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ έρνπλ δεισζεί ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε.     

7. Πξφζθαηε βεβαίσζε απφ ηνλ ΟΑΔΓ γηα ηελ απφδεημε ηνπ ρξφλνπ 

αλεξγίαο 

8. Όζα επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά ζα ζπκβάιινπλ ζην λα ζρεκαηηζηεί κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ αηνκηθψλ πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπ 

θάζε ελδηαθεξφκελνπ φπσο ηίηινπο μέλεο γιψζζαο, αληίγξαθν 

πηζηνπνηεηηθψλ γλψζεο Η/Τ θιπ 

 

Καηάηαμε ππνςεθίσλ: 

 

Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε ηειηθή επηινγή 

πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο: 

1. Πξψηα απφ φια νη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο κε 

βάζε ην βαζκφ εληνπηφηεηαο πνπ δηαζέηνπλ 



2. Η ζεηξά θαηάηαμεο κεηαμχ απηψλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εληνπηφηεηα θαη ηα ίδηα 

πξνζφληα, γίλεηαη κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζηα 

βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα (ρξφλνο αλεξγίαο, αξηζκφο αλήιηθσλ ηέθλσλ, 

εκπεηξία θηι) 

3. ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

πξνεγείηαη απηφο πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην πξψην 

βαζκνινγνχκελν θξηηήξην (ρξφλνο αλεξγίαο) θαη αλ απηέο ζπκπίπηνπλ, απηφο 

πνπ έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζην δεχηεξν θξηηήξην θαη νχησ θαζ’ εμήο. 

 

Αλάξηεζε Πηλάθσλ θαη Τπνβνιή Δλζηάζεσλ: 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάηαμεο, ε ππεξεζία καο ζα 

αλαξηήζεη ηελ Σεηάξηε 29-3-2023 ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ  θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα  ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε 

άζθεζε έλζηαζεο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5)  εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η 

έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε δηεχζπλζε 

ηνπ Ννζνθνκείνπ ε νπνία ζα εμεηαζηεί απφ  ηξηκειή επηηξνπή πνπ έρεη 

νξηζζεί. 

Σν Ννζνθνκείν σο πξψηνο ζπκβαιιφκελνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο αλεπαξθνχο ή 

ειιηπνχο παξνρήο ππεξεζίαο ηνπ δεχηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ θαη  πξνρσξά 

άκεζα ζε αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ππνςήθην ηεο απηήο 

εηδηθφηεηαο ζην πίλαθα θαηάηαμεο, γηα ην ππνιεηπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

κέρξη ζπκπιήξσζεο ηεο δηάξθεηαο ησλ έμη (6) κελψλ. 

 

Ο  ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΝ ΑΡΣΑ 

 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΙΝΣΔΛΔ 

 

 


