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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πηνιεκαΐδα 09-12-2010
Αξηζκ. Πξση. 8611
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΕH ΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΟΤ ΙΑΣΡΟΤ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ Ε..Τ.
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Πηνιεκαΐδαο "ΜΠΟΓΟΑΚΔΙΟ" έρνληαο ππφςε :
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ : Ν.1397/83 πεξί Δ..Τ, Ν.1759/88 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην
Ν.2071/92,Ν.2072/92,Ν.1965/91,Ν.2194/94,Ν.2345/95,Ν.2519/97,Ν.2737/99,Ν.2889/01,
Ν.2955/01,Ν.3106/03,Ν.3204/03,Ν.3252/04,Ν.3293/04,Ν.3329/05,Ν.3370/05
αξζξ.45παξ.1(ΦΔΚ 176/Α/11-7-05),Ν.3527/07,Ν.3580/07 άξζξν 18 θαη Ν.3754/6-32009,Ν.3868/2010.
2. Σελ αξηζκ. ΓΤ1γ/νηθ.41255/92 (ΦΔΚ 97/25-2-93/η.Β') Τπνπξγηθή απφθαζε φπσο
ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ ΓΤ1γ/νηθ. 25338/ 10-5-1993 (ΦΔΚ 376/93 η.Β') φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΓΤ13α/29804/15-9-97 (ΦΔΚ 859/26-9-97η.Β') φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Α9α/νηθ.34632/13-10-99 (ΦΔΚ 1909/21-10-99 η.Β').
3. Σν αξηζκ.264/8-8-96 Π.Γ. "πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνλ Π.Γ 131/87 (ΦΔΚ 73 Α/87)
(ραξαθηεξηζκφο σο πξνβιεκαηηθψλ θαη άγνλσλ πφιεσλ ή θσκνπφιεσλ θαη ηαηξηθψλ
εηδηθνηήησλ, δηάθξηζή ηνπο ζε θαηεγνξίεο θαη ζέζπηζε θηλήηξσλ γηαηξψλ".
4. Σελ ππ' αξηζκ. ΓΤ13α/39832/97 (ΦΔΚ 1088/97 ηΒ’) απφθαζε ηεξάξρεζε θξηηεξίσλ
θξίζεο θαη ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ γηα ζέζεηο ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ Δ..Τ.
5. Σελ αξηζκ.Τ1να/Γ.Π/νηθ.93673/9-7-2009 (ΦΔΚ 1446/Β/17-7-2009 Τπνπξγηθή απφθαζε
ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αλαθνίλσζεο δηνξηζκνχ ηαηξψλ ζε ζέζε εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ
Δ..Τ.
6. Σελ αξηζκ.Τ10α/ΓΠ/νηθ.41032/6-4-2010 Απφθαζε – Πξνθήξπμε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, αλαθνξηθά κε έγθξηζε πξνθήξπμεο δψδεθα (12) ζέζεσλ
ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ , ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη κία (1) ζέζε Δπηκ. Β΄
Παηδηαηξηθήο..
7. Σν γεγνλφο φηη νη ππ΄αξηζκ.3032/26-4-2010 θαη 6866/6-10-2010 πξνθεξχμεηο ηνπ
Ννζνθνκείνπ γηα ηελ πιήξσζε ηεο λενζχζηαηεο ζέζεο ΔΒ Παηδηαηξηθήο απέβεζαλ
άγνλεο.
8. Σελ αξηζκ. ΓΤ10β/Γ.Π. 43637/14-04-2010 (ΦΔΚ 131/14-04-2010 ηεχρνο Τ.Ο.Γ.Γ)
Απφθαζε Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο αλαθνξηθά κε ηνλ δηνξηζκφ
ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Πηνιεκατδαο «ΜΠΟΓΟΑΚΔΙΟ»,
αξκνδηφηεηαο ηεο 3εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο..
9. Σελ αξηζκ.357/18-11-2010 απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ αλαθνξηθά κε έγθξηζε
πξνθήξπμεο κηαο (1) ζέζεο εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ κε βαζκφ Δπηκ. Β΄ εηδηθφηεηαο
Παηδηαηξηθήο., επί ζεηεία.
10. Σνλ Οξγαληζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
ΠΡΟΚΗΡΤΔI
Σελ πιήξσζε ηεο παξαθάησ ζέζεο εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ ηνπ θιάδνπ ΔΤ επί ζεηεία
θαηά εηδηθφηεηα θαη βαζκφ σο εμήο :
ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ
Παηδηαηξηθή

ΒΑΘΜΟ
Δπηκ.Β΄

ΑΡΙΘΜΟ
Μία (1) ζέζε
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1. Για ηην παπαπάνυ θέζη γίνονηαι δεκηοί oι ςποτήθιοι πος έσοςν :
α. Διιεληθή Ιζαγέλεηα ή Ιζαγέλεηα θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. εθ΄ φζνλ γλσξίδνπλ ηελ Διιεληθή
γιψζζα .
β. Άδεηα άζθεζεο Ιαηξηθνχ επαγγέικαηνο.
γ. Σίηιν αληίζηνηρεο κε ηε ζέζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο.
δ. Γηα ηνπο ηαηξνχο πνπ ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζέζε
πνπ πξνθεξχζζεηαη , δελ ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο ηνπ νξίνπ ειηθίαο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ
Ν.1397/1983, κεηά ηελ επαλαθνξά ηνπ κε ην άξζξν 34 ηνπ Ν.2519/1997 (άξζξν 34 ηνπ
Ν.3329/2005 ΦΔΚ.81/4-4-05 η.Α΄) .
2. Οι ενδιαθεπόμενοι ππέπει να ςποβάλλοςν ηα εξήρ δικαιολογηηικά :
α. Αίηεζε - Γήισζε ζε εηδηθφ έληππν πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ην Σκήκα
Γξακκαηείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαηά εηδηθφηεηα & βαζκφ
ζπκπιεξσκέλε κε αθξίβεηα θαη ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη.
Οη ππεξεηνχληεο ηαηξνί ζην ΔΤ δελ κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ άιιε ζέζε ζην ΔΤ
κέρξη 31-12-2010,εθηφο αλ παξαηηεζνχλ κέρξη ηε ιήμε ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο.
χκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν.1397/83 ε απνδνρή ηεο παξαίηεζεο γίλεηαη κε απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.
Μεηά ηα αλσηέξσ, ηαηξφο πνπ ππεξεηεί ζην ΔΤ κπνξεί λα παξαηηεζεί θαη λα ππνβάιεη
αίηεζε γηα λα δηεθδηθήζεη άιιε ζέζε ζην ΔΤ κέρξη ηε ιήμε ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο ,
ζπκπιεξψλνληαο ζηελ Αίηεζε – Γήισζε ζην ππνζηνηρείν (7) ηα εμήο :
«Έρσ παξαηηεζεί κε ηελ αξηζκ. Πξση. ………..αίηεζε παξαίηεζεο απφ ηε ζέζε ηνπ
λνζνθνκείνπ…………….πξνθεηκέλνπ λα ζέζσ ππνςεθηφηεηα ζηελ παξνχζα
πξνθήξπμε. Η παξαίηεζή κνπ έγηλε απνδεθηή κε ηελ αξηζκ. ……απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
(ΦΔΚ….) , ή
γηα ηελ παξαίηεζή κνπ δελ έρεη εθδνζεί Απφθαζε παξαίηεζεο θαη ππνρξενχκαη κε ηελ
έθδνζε ηνπ ΦΔΚ ηεο απνδνρήο ηεο παξαίηεζεο λα ελεκεξψζσ ζρεηηθά ηελ ππεξεζία ζαο
πξηλ ηελ νξηζηηθή θξίζε απφ ην αξκφδην πκβνχιην θξίζεσλ ηαηξψλ.
Αηηήζεηο ζε άιιν έληππν δελ γίλνληαη δεθηέο.
β. Αληίγξαθν πηπρίνπ.
γ. Αληίγξαθν απφθαζεο άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.
δ. Αληίγξαθν απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο
ε. Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ πνπ λα θαίλεηαη:
- Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο θαη
- Η αζθνχκελε εηδηθφηεηα θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζήο ηεο.
ζη. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο.
δ. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ην νπνίν ζα ζπληάζζεηαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο θαη ζην νπνίν λα
γξάθνληαη πεξηιεπηηθά ηα πξνζφληα θαη ηδηαίηεξα εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 37 ηνλ Ν.2519/97, φπσο απηά ηεξαξρνχληαη ζηελ
ΓΤl3α/νηθ.39832/97 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο - Πξφλνηαο "Ιεξάξρεζε θξηηεξίσλ θξίζεο
θαη ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ γηα ζέζεηο ηνλ θιάδνπ γηαηξψλ ΔΤ" δειαδή :
Πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο Δπηκειεηψλ Β΄
 Κιηληθή εκπεηξία
 Σν Δπηζηεκνληθφ έξγν θαη ε Δπηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα.
 Η Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα (σο εθπαηδεπηή ή εθπαηδεπφκελνπ).
 Πξνυπεξεζία ζην ΔΤ
Δθηφο απφ απηά ν ππνςήθηνο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε
θάζε ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απνηειεί νπζηαζηηθφ θξηηήξην γηα ηελ θξίζε θαη
αμηνιφγεζή ηνπ απφ ην πκβνχιην θξίζεο.
ε. Γηα ηελ απφδεημε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ
ζεκείσκα απαηηείηαη ε ππνβνιή απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επηζήκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή
βεβαηψζεσλ. Πηζηνπνηεηηθά απφ μέλε ρψξα, ππνβάιινληαη απφ ηνλ ππνςήθην
θπξσκέλα απφ ηελ νηθεία πξνμεληθή αξρή ηεο Διιάδαο θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα.
ζ. Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ
πεξηιεπηηθά. Αλάηππα δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη επηζηεκνληθά
πεξηνδηθά ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί ηέηνηεο εξγαζίεο, ππνβάιινληαη θαηά ηελ θξίζε

2

ΑΔΑ: 4ΙΦΜ46907Ρ-5

ηνπ ππνςεθίνπ. Οη εηζεγεηέο ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεο ή ην ίδην ην πκβνχιην Κξίζεο,
κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ηνλ θξηλφκελν ππνςήθην ηελ πξνζθφκηζε νπνηαζδήπνηε
πιήξνπο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο ε νπνία αλαθέξεηαη απφ ηνλ ππνςήθην ζην βηνγξαθηθφ
ζεκείσκα. Δπηζηεκνληθέο εξγαζίεο γξακκέλεο ζε μέλε γιψζζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη
θαη κεηαθξαζκέλεο ζηελ Διιεληθή.
η. Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ Ν.Γ. 67/68 ( ΦΔΚ 303/Α ) ή ηεο λφκηκεο
απαιιαγήο ηνπο νη νπνίεο εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο &
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. Τ10α/Γ.Π.21748/13-2-2008 εγθχθιηφ
ηνπ. Δμαηξνχληαη νη ππνςήθηνη πνπ ππνβάινπλ αηηήζεηο γηα Ννκαξρηαθά Γεληθά
Ννζνθνκεία – Κέληξα Τγείαο, θαη Πνιπδχλακα ηαηξεία (Τπνπξγηθή απφθαζε
Α9α/νηθ.34632/13-10- 99 (ΦΔΚ. 1909/21-10- 99 η.8').
θ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη :
 Όηη δελ έρεη αξλεζεί δηνξηζκφ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ ΔΤ, ή φηη έρνπλ
ζπκπιεξσζεί δχν (2) ρξφληα απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο αλάιεςεο
ππεξεζίαο.
 Όηη δελ έρεη παξαηηεζεί απφ ζέζε θιάδνπ γηαηξψλ ΔΤ πξηλ απφ ηελ ζπκπιήξσζε
ελφο (1) ρξφλνπ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη έρνπλ
ζπκπιεξσζεί δχν (2) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία Παξαίηεζήο ηνπ.
 Όηη δελ ππεξεηεί ζην Δ..Τ.
Π Ρ Ο Θ Δ  Μ ΙA
Η αίηεζε - δήισζε κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη εηο ηεηξαπινχλ θάζε ζεηξά
ζε μερσξηζηφ θάθειν (κία ζεηξά επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα θαη ηξεηο ζεηξέο απιέο
θσηνηππίεο), κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο ηειεπηαίαο
δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο, ήηνη απφ 17-12-2010 έσο 05-01-2011.
Αηηήζεηο - δειψζεηο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο δελ γίλνληαη δεθηέο.
Αηηήζεηο - Γειψζεηο κε ηα δηθαηνινγεηηθά κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη ηαρπδξνκηθά ζην
Ννζνθνκείν ζε ζπζηεκέλν δέκα εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο ζηε δηεχζπλζε: Γεληθφ
Ννζνθνκείν Πηνιεκαΐδαο «ΜΠΟΓΟΑΚΔΙΟ», Θέζε Κνπξί, Σ.Κ.50200.Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ην Σκήκα Γξακκαηείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ
(ηει. 24630 57505).

Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
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