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ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

To Γενικό Νοσοκοµείο - Κέντρο Υγείας Σητείας, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 1397/83 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας» (καταργ. µε το άρθ
65 του ν.2071/92 ως προς το όριο ηλικίας και επανήλθε µε το άρθρ. 34 του ν. 2519/97).
2. Το Π.∆. 131/87 (ΦΕΚ 73/87 τ.Α').
3. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 43 του Ν. 1759/88 (ΦΕΚ 50/88 τ.Α') όπως
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 39 του Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125/92 τ.Α').
4. Τις διατάξεις των άρθρ. 13 του Ν. 1965/91 «Τροποποίηση και συµπλήρωση των κειµένων
διατάξεων του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων ( Ε.Ο.Φ.) και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις των άρθρ. 65, 84 του Ν. 2071/92 «Εκσυγχρονισµός και Οργάνωση
Συστήµατος Υγείας».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2194/94 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες
διατάξεις».
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8. Την ∆Υ1γ/οικ.41255/92 (ΦΕΚ 97/25-2-93 τ.Β') Υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε
µε την ∆Υ1γ/οικ.25338/10-5-93 (ΦΕΚ 376/93 τ.Β') όπως τροποποιήθηκε µε την ∆Υ13α/29804/159-97 (ΦΕΚ 859/26-9-97 τ.Β').
9. Την αριθµ. 39832/97 (ΦΕΚ 1088/97 τ.Β') «Ιεράρχηση κριτηρίων κρίσης και συγκριτικής
αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ».
10. Τον οργανισµό του Νοσοκοµείου.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2737/99 « Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και
οργάνων και άλλες διατάξεις».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του

Ν. 2889/01 «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του

Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις».
13. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2955/01 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών
µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».
14. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού
Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
15. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2345/1995 «Οργανωµένες υπηρεσίες παροχής
προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις».
16. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συµπλήρωση της
νοµοθεσίας για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
17. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
18. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των
υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις».
19. Την Υ10/2103/10-1-2003 Υπουργική Απόφαση.
20. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών
προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις».
21. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
22. Τις διατάξεις του Ν. 3754/09 (ΦΕΚ 43/11-3-09 Τ.Α') Ρύθµιση όρων Απασχόλησης των
νοσοκοµειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις.
23. Το υπ' αριθµ.∆ΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 8/31/1226 / 15-7-2010 εγκριτική απόφαση (σύµφωνα µε το
άρθρ. 5 του ν. 3754/2009).
24. Την υπ’ αριθµ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 132388/25-10-2010 Εγκριτική Απόφαση-Προκήρυξη του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
25. Την υπ’ αριθµ.: 258/2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου µας.

2

Προκηρύσσει

Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων Κλάδου Ειδικευµένων Ιατρών ΕΣΥ επί θητεία

1) Μία (1) θέση Επιµελητή B’ Καρδιολογίας
2) Μία (1) θέση Επιµελητή Α’ Ψυχιατρικής για το Νοσοκοµείο Ηµέρας
3) Μία (1) θέση Επιµελητή Β’ Ψυχιατρικής για το Νοσοκοµείο Ηµέρας
Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, όσοι έχουν:
α) Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους µέλους της Ε.Ε.
β) Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλµατος.
γ) Τίτλο αντίστοιχης µε την θέση Ιατρικής Ειδικότητας.

Για τον διορισµό στις παραπάνω θέσεις α) δεν απαιτείται προϋπηρεσία στην ειδικότητα
(άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 1965/91 και β) δεν ισχύει περιορισµός ορίου ηλικίας (άρθρ. 34 του
Ν. 3329/05).
Οι υπηρετούντες γιατροί στο Ε.Σ.Υ δεν µπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση στο Ε.Σ.Υ µέχρι
31 ∆εκεµβρίου 2010, εκτός αν παραιτηθούν µέχρι τη λήξη της εκάστοτε Προκήρυξης
συµπληρώνοντας στην Αίτηση-∆ήλωση στο υποστοιχείο 7 ως εξής:
«Έχω παραιτηθεί µε την αριθµ. πρωτ. ………………………. αίτηση παραίτησης από τη θέση
του Νοσ/µείου …………………………………… προκειµένου να θέσω υποψηφιότητα στην
παρούσα Προκήρυξη. Η παραίτησή µου έγινε αποδεκτή µε την αρ. ……………………………
Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ…………………..…..) ή για την
παραίτησή µου δεν έχει εκδοθεί Απόφαση παραίτησης και υποχρεούµαι µε την έκδοση του ΦΕΚ
της αποδοχής της παραίτησης να ενηµερώσω σχετικά την Υπηρεσία σας πριν την οριστική κρίση
από το αρµόδιο συµβούλιο κρίσεων ιατρών».
∆ικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόµενοι για τις θέσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση - ∆ήλωση σε ειδικό έντυπο που χορηγείται στους ενδιαφερόµενους από τις
αρµόδιες υπηρεσίες του Νοσοκοµείου. Το έντυπο αυτό συµπληρώνεται µε ακρίβεια σε όλα τα
στοιχεία που περιλαµβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο δεν γίνονται δεκτές.
2. Αντίγραφο Πτυχίου.
3. Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης Ιατρικού Επαγγέλµατος.
4. Αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.
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5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται:
α) Ο συνολικός χρόνος άσκησης Ιατρικού Επαγγέλµατος και
β) Η ασκούµενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.
6. Πιστοποιητικό γέννησης.
7. Βιογραφικό Σηµείωµα στο οποίο θα γράφονται περιληπτικά τα προσόντα και ιδιαίτερα
εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρ. 37 του Ν. 2519/97 δηλαδή:
•

Επιστηµονικό έργο.

•

Εκπαιδευτικό έργο.

Εκτός από αυτά οι υποψήφιοι µπορούν να συµπληρώσουν στο βιογραφικό σηµείωµα κάθε
στοιχείο που κατά την κρίση τους αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την κρίση και αξιολόγηση τους
από το Συµβούλιο Κρίσης.
8. Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου Ν.∆. 67/68 ή έχουν νόµιµα
απαλλαγεί να υποβάλλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου ή νόµιµης απαλλαγής
την οποία θα ζητήσουν από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
9. Υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων για διορισµό γιατρών στην οποία να αναφέρονται:
α) Ότι δεν έχουν αρνηθεί διορισµό σε θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση
ότι έχουν συµπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την παρέλευση της προθεσµίας ανάληψης υπηρεσίας
και
β) Ότι δεν έχουν παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη συµπλήρωση
ενός (1) χρόνου από το διορισµό τους ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συµπληρωθεί δύο (2)
χρόνια από την ηµεροµηνία παραίτησης τους.
10. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό
σηµείωµα απαιτείται η υποβολή από τους ενδιαφερόµενους,

επισήµων πιστοποιητικών ή

βεβαιώσεων.
Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα υποβάλλονται από τους υποψήφιους κυρωµένα
από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδος και επίσηµα µεταφρασµένα.
11. Οι επιστηµονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα των υποψηφίων
περιληπτικά. Ανάτυπα δηµοσιευµένων επιστηµονικών εργασιών και επιστηµονικά περιοδικά στα
οποία έχουν δηµοσιευθεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση των υποψηφίων. Επίσης ο
εισηγητής του αρµοδίου Συµβουλίου κρίσης ή και το Συµβούλιο µπορεί να ζητήσει από τους
κρινόµενους υποψήφιους την προσκόµιση οποιασδήποτε πλήρους επιστηµονικής εργασίας η
οποία αναφέρεται από τους υποψήφιους στο βιογραφικό τους σηµείωµα.
Επιστηµονικές εργασίες γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται και
µεταφρασµένες στην Ελληνική γλώσσα.
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Προθεσµία

Η αίτηση - δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Νοσοκοµείο

-

Κέντρο Υγείας Σητείας µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την επόµενη της τελευταίας
δηµοσίευσης της προκήρυξης ήτοι: από 4-12-2010 έως και 23-12-2010.

Οι αιτήσεις δηλώσεις µε τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Νοσοκοµείο µας εις τριπλούν
(Μία σειρά µε όλα τα δικαιολογητικά επικυρωµένα και δύο σειρές απλές φωτοτυπίες) και µέσα σε
ατοµικούς φακέλους κάθε σειρά.
Αιτήσεις - δηλώσεις µετά την λήξη της προθεσµίας δεν γίνονται δεκτές.
Αιτήσεις - δηλώσεις µε τα δικαιολογητικά µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικά στο
Νοσοκοµείο σε συστηµένο δέµα, µέσα στην καθορισµένη ηµεροµηνία, στη διεύθυνση Γενικό
Νοσοκοµείο - Κέντρο Υγείας Σητείας, Ξεροκαµάρες, 723 00 Σητεία.
Για τις ανωτέρω θέσεις δεν απαιτείται Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την
παράγραφο 17 του άρθρου 13 του Ν. 2889/01.
Περισσότερες πληροφορίες µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να πάρουν από τη Γραµµατεία του
Νοσοκοµείου στο τηλέφωνο: 2843340330.
Η προκήρυξη βρίσκεται στη διάθεση των υποψηφίων και στον ∆ικτυακό τόπο ειδικού Σκοπού του
Φορέα για το ∆ι@ύγεια: http://sites.diavgeia.gov.gr/GHSITIA

Ο ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου

ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
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