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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Γενικό Νοσοκοµείο Κοµοτηνής
Εχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του Ν.1397/83 « Εθνικό Σύστηµα Υγείας»
2.Το Π.∆. 131/87 ( ΦΕΚ 73/ 87 τ. Α΄)
3.Τις διατάξεις του Ν. 2071/92 « Εκσυγχρονισµός και Οργάνω ση Συστήµατος Υγείας»
4.Τις διατάξεις του Ν.2194/94 « Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
άλλες διατάξεις»
5.Τις διατάξεις του Ν.2519/97 «Ανάπτυξη
και εκσυγχρονισµός του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας, οργάνωσ η τω ν υγειονοµικώ ν υπηρεσιώ ν, ρυθµίσεις για το
φάρµακο και άλλες διατάξεις».
6.Την ∆Υ1γ/οικ.41255/92 (ΦΕΚ97/25- 2-93 τ.Β΄) Υπουργική απόφασ η, όπως
τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αρ. ∆Υ1γ/οικ.25338/10-5- 93 (ΦΕΚ 376/93τ.Β’.),
∆Υ13α/29804/ 15-9-97 (ΦΕΚ859/26-9-97 τ.΄Β) Υπουργικές Αποφάσεις.
7.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) «Ρύθµιση
επαγγέλµατος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθρω τικώ ν κατασκευώ ν και λοιπώ ν
ειδώ ν αποκατάστασης και άλλες διατάξεις».
8.Την ∆Υ13α/39832/ 97 (ΦΕΚ1088/97τ.Β΄ /9-12-1997) Ιεράρχηση κριτηρίω ν κρίσ ης και
συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίω ν για θέσεις του κλάδου γιατρώ ν ΕΣΥ.
9 .Τον Οργανισµό του Γ.Ν. Κοµοτηνής.
10.Τις διατάξεις του Ν.2737/99 « Μεταµοσχεύσεις ανθρω πίνω ν ισ τώ ν και άλλες
διατάξεις».
11.Τις διατάξεις του Ν.2889/01 «Βελτίωσ η και εκσυγχρονισµός του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις».
12.Τις διατάξεις του Ν. 2955/01. « Προµήθειες Νοσοκοµείω ν και λοιπώ ν µονάδων
υγείας τω ν Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».
13.Τις διατάξεις του Ν.3106/03. « Αναδιοργάνωσ η του Εθνικού Συστήµατος
Κοινω νικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
14.Τις διατάξεις του Ν.2345/95 « Ο ργανωµένες υπηρεσίες παροχής προσ τασ ίας από
φορείς κοινω νικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις».
15.Τις διατάξεις του Ν. 3172/03 « Οργάνωση και εκσυγχρονισµός τω ν Υπηρεσιώ ν
∆ηµόσ ιας Υγείας και άλλες διατάξεις».
16.Τις διατάξεις του Ν.3204/03 « Τροποποίηση και σ υµπλήρωση της νοµοθεσίας για
το Εθνικό Σύσ τηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλω ν θεµάτω ν αρµοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
17.Τις διατάξεις του Ν. 3370/05 « Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσ ιώ ν δηµόσιας
υγείας και λοιπές διατάξεις».
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18.Τις διατάξεις του Ν.3252/04 « Σύσ ταση Ένωσης Νοσηλευτώ ν- τριώ ν Ελλάδος και
άλλες διατάξεις».
19.Τις διατάξεις του Ν. 3293/04 «Πολυκλινική Ολυµπιακού χω ριού, Συνήγορος Υγείας
και Κοινω νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
20.Τις διατάξεις του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις».
21.Τις διατάξεις του Ν. 3527/07 (ΦΕΚ25/9-2-2007) κεφ Β΄, άρθ. 3 παρ.10 « Κύρωση
συµβάσεω ν υπέρ νοµικώ ν προσώ πω ν εποπτευόµενω ν από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινω νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
22.Τις διατάξεις του Ν.3580/07 (ΦΕΚ134/Α/18-6-2007) «Προµήθειες φορέω ν
εποπτευόµενω ν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης και άλλες
διατάξεις.
23.Τις διατάξεις του Ν.3731/08 (ΦΕΚ263/ 23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής
αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπώ ν θεµάτω ν αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικώ ν.
24.Τις
διατάξεις
του
Ν. 3754/2009
(ΦΕΚ43/11.3.2009/τ.Α΄)
«Ρύθµιση
όρων
απασ χόλησ ης τω ν νοσοκοµειακώ ν ιατρώ ν του Ε.Σ.Υ, σύµφω να µε το Π.∆. 76/2005 και
άλλες διατάξεις.
25.Την υπ αρίθµ. Πρωτ.Υ10α/Γ.Π.οικ.55177/27-4-2009 εγκύκλιο για την Εφαρµογή του
Νόµου 3754/2009 του Υπουργείου Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης.
26.Την υπ αρίθµ. Πρωτ.Υ10α/Γ.Π.87169/29-6-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας
και Κοινω νικής Αλληλεγγύης.
27.Την υπ αρίθµ. Πρωτ. Υ10β/οικ.Γ.Π.23842/ 26-2-2010(ΦΕΚ70/26-2-2010/ τ.ΥΟ∆∆)
απόφασ η διορισµού του ∆ιοικητή της 4 η ς Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και
Θράκης.
28.Τις διατάξεις του Ν.3896/2010 ( ΦΕΚ 207/8-12-2010) «Εφαρµογή της αρχής των
ίσω ν ευκαιριώ ν και της ίσης µεταχείρισ ης ανδρώ ν και γυναικών σε θέµατα εργασ ίας
και απασ χόλησ ης- Εναρµόνιση της κείµενης νοµοθεσ ίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του
Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5 η ς Ι ουλίου 2006 και άλλες
συναφείς διατάξεις.
29.Το υπ΄ αρίθµ. 295/11-1-2011 έγγραφ ο του Γ.Ν. Κοµοτηνής µε συνηµµένο αντίγραφο
πρακτικώ ν της 5 η ς /4-1-2011 σ υνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Νοσοκοµείου, σύµφ ωνα µε το οποίο από 20-10-2010 είναι κενή η θέση του ∆ιευθυντή
Αναισθησ ιολογίας µετά την παραίτηση της ιατρού κας Μαρίας Σπηλιώ τη-Λαγογιάννη
(αριθ. Απόφασης ΥΥΚΑ Υ10α/130304/25- 11-2010, ΦΕΚ 1139/29-11-2010 τ.Γ) η οποία
υπηρετούσ ε στη θέση αυτή. και ζητείται η προκήρυξη της θέσης σ τον εισαγωγικό
βαθµό του Επιµελητή Β΄. για το Γ.Ν. Κοµοτηνής
30.Την αρίθ.4110/4- 6-2010 Απόφαση-Προκήρυξη για την πλήρωση µιας (1) θέσης
Ειδικευµένου ιατρού Επιµελητή Β΄, ειδικότητας Παιδιατρικής και δύο ( 2) θέσεων
ειδικευµένω ν ιατρών, Επιµελητή Β΄, ειδικότητας Παθολογίας, για το Γ ενικό
Νοσοκοµείο Κοµοτηνής.
31.Τις υπ αρίθµ. 117/25-11-2010, 136/16-12-2010 και 140/20- 12-2010, εισηγήσεις του
Συµβουλίου Προσλήψεων Κρίσεω ν ιατρών ΕΣΥ σύµφω να µε τις οποίες απέβησαν
άγονες οι προκηρύξεις µιας (1) θέσης Ειδικευµένου ιατρού Επιµελητή Β΄ ειδικότητας
Παιδιατρικής και δύο (2) θέσ εω ν ειδικευµένω ν ιατρώ ν Επιµελητώ ν Β΄ ειδικότητας
Παθολογίας, για το Γ ενικό Νοσοκοµείο Κοµοτηνής.
32.Την υπ αρίθµ.750/29-1-2010 Απόφαση προκήρυξη µιας (1) θέσης ειδικευµένου
ιατρού του ΕΣΥ, Επιµελητή Β΄ ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας.
33. Το υπ αρίθµ. Υ10α/ΓΠ/102955/17-12-2010 έγγραφο του ΥΥΚΑ σ ύµφω να µε το
οποίο απέβη άγονη η υπ αρίθµ.750/29-1-2010 Απόφαση- Προκήρυξη µιας (1) θέσης
ειδικευµένου ιατρού του ΕΣΥ, Επιµελητή Β΄ ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας.
34.Την υπ αρίθµ.7940/8-8-2007 Απόφαση προκήρυξη µιας (1) θέσης ειδικευµένου
ιατρού του ΕΣΥ, Επιµελητή Β΄ ειδικότητας Παιδιατρικής.
35.Την αίτηση µη αποδοχής της θέσης από τον ιατρό που επιλέγει κ. Θωµά Αλµανίδη.
36.Το υπ΄ αρίθ.370/ 12-1-2011 έγγραφο του Γ.Ν. Κοµοτηνής µε συνηµµένη την
υπ΄αρίθµ. 26/11-1-2011 απόφ αση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 2 η ς / 11-1- 2011
Συνεδρίασής του, κατά την οποίαν αποφασίσθηκε να ζητηθεί η προκήρυξη πλήρωσης
τεσσάρω ν ( 4) συνολικά θέσεω ν ειδικευµένω ν ιατρώ ν του ΕΣΥ, Επιµελητώ ν Β΄ επί
θητεία για το Γ.Ν. Κοµοτηνής ως εξής: µιας (1) θέσ ης Παθολογίας, δύο (2) θέσεων
Παιδιατρικής και µιας (1) θέσεως Ωτορινιλαρυγγολογίας.
37.Το υπ΄αρίθ.369/ 12-1-2011 έγγραφο του Γ.Ν. Κοµοτηνής µε συνηµµένη την υπ
αρίθµ. 25/11-1- 2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου,
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σύµφωνα µε την οποία από 31-12-2010 είναι κενές οι θέσεις του ∆ιευθυντή
Χειρουργικής µετά την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του ιατρού κ.
∆ηµητρίου Γυµνόπουλου, ο οποίος υπηρετούσε σ τη θέση αυτή (ΦΕΚ 1250/31-12- 2010
τ.Γ) και του ∆ιευθυντή Ωτορινολαρυγολογίας µετά την αυτοδίκαιη λύση της θητείας του
ιατρού Ευάγγελου Κοϊµτζόγλου ο οποίος υπηρετούσε στη θέση αυτή (ΦΕΚ 1287/3112-2010 τ.Γ) και ζητείται η προκήρυξη των θέσεω ν στον εισαγωγικό βαθµό του
Επιµελητή Β΄.
38.Tην υπ΄ αρίθ. 120/30-4-2010 απόφασ η της 9 η ς /30-4- 2010 (Θέµα 3 ο ) Συνεδρίασης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής, σύµφω να µε την
οποία, απέβη άγονη η υπ΄αρίθµ. 8710/18-11-2009 προκήρυξη της θέσης του
∆ιευθυντή, ειδικότητας Ψυχιατρικής για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και ζητήθηκε η
επαναπροκήρυξη της θέσης.
39.Το υπ΄αρίθ. 1136/1-2-2011 έγγραφο του Γ.Ν. Κοµοτηνής για την επαναπροκήρυξη
µιας (1) θέσης Ειδικευµένου ιατρού Επιµελητή Β΄ Παθολογίας.
40.Τις αρίθ.834,858,862,869/19-1-2011 και 2114/ 2-2-2011 Αποφάσ εις-Προκήρυξης
της 4ης ∆. Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης για την πλήρωση θέσεων ιατρώ ν Ε.Σ.Υ. του
Γ.Ν. Κοµοτηνής και του Κ.Ψ.Υ. Γ.Ν. Κοµοτηνής.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Α. Την πλήρωση τω ν παρακάτω θέσεω ν ειδικευµένω ν ιατρών
κλάδου Ε.Σ.Υ. επί
θητεία.
α) Μία (1) θέση Αναισθησ ιολογίας σ τον εισαγωγικό βαθµό Επιµελητή Β΄ για το Γ.Ν.
Κοµοτηνής.
β) ∆ύο (2) θέσεις Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθµό Επιµελητή Β΄ για το Γ.Ν.
Κοµοτηνής.
γ) ∆ύο ( 2) θέσεις Παιδιατρικής στον εισαγωγικό βαθµό Επιµελητή Β΄ για το Γ.Ν.
Κοµοτηνής.
δ) ∆ύο (2) θέσεις Ω τορινολαρυγγολογίας στον εισαγωγικό βαθµό Επιµελητή Β΄ για το
Γ.Ν. Κοµοτηνής.
ε) Μία (1) θέσ η Χειρουργικής στον εισ αγωγικό βαθµό Επιµελητή Β΄ για το Γ .Ν.
Κοµοτηνής.
στ.) Μία (1) θέση Ειδικευµένου Ιατρού του Ε.Σ.Υ. µε βαθµό ∆ιευθυντή ειδικότητας
Ψυχιατρικής για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γ.Ν. Κοµοτηνής.
Β. Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι έχουν :
1. Ελληνική Ιθαγένεια ή προέρχονται από Κράτη - Μέλη της Ε. Ο.Κ
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος.
3. Τίτλο αντίστοιχης µε την θέση Ιατρικής ειδικότητας.
4. Ηλικία που να µην υπερβαίνει το 45 Ο έτος για ΕΒ΄, το 50 ο για ΕΑ΄ και το 60 ο για
τους ∆ιευθυντές.
Τα όρια ηλικίας δεν ισχύουν για τους γιατρούς που υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ.
Γ. Οι ενδιαφερόµε νοι υποχρεού νται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά :
1.Αίτηση–∆ήλωση σ ε ειδικό έντυπο που χορηγείται στους ενδιαφερόµενους από τις
αρµόδιες Υπηρεσίες. Στο έντυπο αυτό συµπληρώ νεται µε ευθύνη του υποψηφ ίου µε
ακρίβεια όλα τα σ τοιχεία που ζητούνται. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο δεν γίνονται δεκτές.
2.Αντίγραφο πτυχίου.
3.Αντίγραφο απόφασ ης άδειας άσκησ ης ιατρικού επαγγέλµατος.
4.Αντίγραφο απόφασ ης χορήγησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
5.Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
α) Ο συνολικός χρόνος άσκησ ης του Ιατρικού επαγγέλµατος και
β) Η ασκούµενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
6.Πισ τοποιητικό γέννησης.
7.Βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου, στο οποίο θα πρέπει να γράφονται
περιληπτικά τα ουσ ιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται µε τα
στοιχεία α΄-δ΄ της παρ.3 του άρθρου 69 του Ν. 2071/92 και της παρ.8 του άρθρ.37 του
Ν.
2519/97
και
της αρίθ.
∆Υ13α/οικ.39832/4-2- 97
Υπουργικής
απόφασης
(ΦΕΚ1088/97τ.Β΄) ήτοι:
-Η Ιατρική προϋπηρεσία (Σε Νοσ οκοµεία, Ασφαλισ τικούς Οργανισµούς, ελεύθερο
επάγγελµα).
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-Το επιστηµονικό έργο και επιστηµονική δρασ τηριότητα.
-Η εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόµενου)
8.Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέω ση υπηρεσ ίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί
νόµιµα να υποβάλλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσ ης υπηρεσ ίας υπαίθρου
του Ν.∆ 67/68 ή νόµιµης απαλλαγής, η οποία να έχει εκδοθεί από την αρµόδια
υπηρεσ ία του Υπουργείου Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης. (σχετικό το υπ. Αρ.
Υ10α/Γ.Π. 21748/19- 2-2008 έγγραφο του ΥΥΚΑ)
9.Για την απόδειξη των ουσ ιαστικώ ν προσόντω ν υποβάλλονται επίσηµα πιστοποιητικά
ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα, τα οποία πρέπει να είναι κυρωµένα από την οικεία
προξενική αρχή της Ελλάδας και επίσηµα µεταφρασµένα.
10.Οι επισ τηµονικές εργασ ίες αναφέρονται στο Βιογραφικό σ ηµείωµα περιληπτικά.
Ανάτυπα δηµοσιευµάτω ν επιστηµονικώ ν εργασιώ ν και επιστηµονικά περιοδικά στα
οποία έχουν δηµοσιευθεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του
υποψηφ ίου. Ο εισηγητής στο Συµβούλιο κρίσ ης ή το ίδιο το Συµβούλιο κρίσης,
µπορεί να ζητήσει από τον κρινόµενο υποψήφιο να του προσκοµίσει οποιαδήποτε
πλήρη επιστηµονική εργασία αναφέρει ο υποψήφ ιος στο βιογραφ ικό του σηµείωµα.
Επιστηµονικές εργασίες γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται
µεταφρασµένες στην Ελληνική γλώσσ α.
11.Υπεύθυνη δήλω ση του υποψήφιου για διορισµό γιατρού, στην οποία να
αναφέρονται:
α) Ότι δεν έχει αρνηθεί διορισµό σε θέση του κλάδου γιατρώ ν ΕΣΥ ή σε αντίθετη
περίπτωση ότι έχουν συµπληρω θεί δύο (2) χρόνια από την παρέλευση της
προθεσµίας ανάληψης υπηρεσίας.
β) Ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέσ η κλάδου γιατρώ ν ΕΣΥ πριν από την σ υµπλήρωση
ενός (1) έτους από το διορισµό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συµπληρωθεί
δύο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία της παραίτησής του.

ΠΡΟΘΕΣΜΙ Α
Η Αίτηση-∆ήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο τµήµα Γ ραµµατείας
του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" εις τριπλούν (η µία
επικυρωµένη και οι δύο σε φωτοαντίγραφα της επικυρωµένης) µέσα σε προθεσµία
είκοσ ι (20) ηµερώ ν από την εποµένη της τελευταίας δηµοσ ίευσ ης της προκήρυξης,
ήτοι από 23- 2-2011 έως και 14-3-2011.
Αιτήσεις–∆ηλώσεις µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικά µαζί µε τα
δικαιολογητικά και να αποσ τέλλονται σ το τµήµα Γραµµατείας του Γ.Ν Κοµοτηνής µε
συστηµένο δέµα στην καθορισµένη προθεσµία.(Ταχ. ∆ιεύθυνση Σισµάνογλου 45 Τ.Κ
69100-Κοµοτηνή.
Από το τµήµα Προσωπικού του Νοσοκοµείου οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να
παίρνουν κάθε συµπληρωµατική πληροφορία στο τηλ. 2531351400 τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες.
Αιτήσεις- ∆ηλώσεις µετά την λήξη της ορισθείσης ηµεροµηνίας δεν γίνονται δεκτές.
Η Απόφασ η –Προκήρυξη αυτή, να δηµοσιευθεί δύο ( 2) φορές σε διάστηµα όχι πέραν
τω ν πέντε (5) ηµερώ ν , σε δύο ηµερήσ ιες Εφηµερίδες της Αθήνας , µία (1) ηµερήσια
Εφηµερίδα της Θεσσαλονίκης , µία (1) Εφ ηµερίδα της πόλης.
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