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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ”
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 999082972, Β’ ∆ΟΥ Ηρακλείου

Ηράκλειο 16.2.2001
Αρ. Πρωτ : 68

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ∆/ΝΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΠΙ
ΘΗΤΕΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ ΕΣΥ

Το Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ» έχοντας υπόψη :
1. Την µε αρ. πρωτ. 608/17.1.11 , 611/17.1.11 , 762/20.1.11 , 963/24.1.11 1855/9.2.11
αποφάσεις έγκρισης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης , για έγκριση προκήρυξης θέσεων κλάδου
ειδικευµένων ιατρών ΕΣΥ επί θητεία του Νοσοκοµείου µας.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1397/83 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας» (καταργ. µε
άρθ. 65 του Ν.2071/92 ως προς το όριο ηλικίας και επανήλθε µε το άρθ. 34 του
Ν.2519/97)
3. Το Π.∆. 131/87 (ΦΕΚ 73/87 τ. Α)
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 43 του Ν.1759/88 (ΦΕΚ 50/88) όπως
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 39 του Ν.2072/92 (ΦΕΚ 125/92 τ. Α’ ).
5. 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»
6. Τις διατάξεις των άρθρ. 65 , 84 του Ν.2071/92 «Εκσυγχρονισµός και Οργάνωση
Συστήµατος Υγείας»
7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2194/94 «Αποκατάσταση του εθνικού Συστήµατος
Υγείας και άλλες διατάξεις»
8. 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»
9. 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 αρ.∆Υ13α/29804/15.9.97 (ΦΕΚ 859/26.9.97 τ.Β’).
10. Την αριθµ. 39832/97 (ΦΕΚ 1088/97 τ.Β’)
«Ιεράρχηση κριτηρίων κρίσης και
συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ».
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11. Τον οργανισµό του Νοσοκοµείου .
12. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2737/99 «Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών
και οργάνων και άλλες διατάξεις»
13. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2889/01 «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις»
14. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2955/01 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών
µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
15. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού
Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»
16. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2345/1995 «Οργανωµένες υπηρεσίες παροχής
προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις»
17. 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»
18. Τις διατάξεις του άρθρου 34του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
19. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των
υπηρεσιών δηµόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις»
20. Την Υ10/2103/10.1.2003 Υπουργική Απόφαση
21. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3527/2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών
προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις»
22. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3580/2007 «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
23. Τις διατάξεις του Ν.3754/09 (ΦΕΚ 43/11.3.09 τ.Α ) Ρύθµιση όρων Απασχόλησης
ιατρών του ΕΣΥ , σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις
24. Τις διατάξεις του Ν. 3868/10
25. Τις διατάξεις του 3896/10
26. Την αρ. πρωτ.Υ10β/Γ.Π.οικ.23791/26.2.10 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 70/26.2.10
/τ.ΥΟΟ∆) που αφορά τον διορισµό ως ∆ιοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης του Εµµανουήλ
Φραγκιαδουλάκη
27. Την παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης της ειδικευµένης ιατρού κλάδου ΕΣΥ
Σακελλαρίου Γεωργίας , Συντονίστριας ∆/ντριας του Ψυχιατρικού Τµήµατος του
Γ.Ν.Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο» , (ΦΕΚ 1048/1.11.2010 τ. Γ –αποδοχή
παραίτησης)
28. Την παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης της ειδικευµένης ιατρού κλάδου ΕΣΥ Κελέκη –
Βασιλογιαννάκη Σµαράγδας , Συντονίστριας ∆/ντριας Ιατρικής Βιοπαθολογίας του
Βιοχηµικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο» , (ΦΕΚ
1207/21.12.2010 τ.Γ – αποδοχής παραίτησης)
29. Την από 30.9.2010 αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης της ειδικευµένης ιατρού
κλάδου ΕΣΥ Καντιδάκη Ερµιόνης , Συντονίστριας ∆/ντριας του τµήµατος Αιµοδοσίας
του Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο» , λόγω ορίου ηλικίας και 35/ετούς
υπηρεσίας (ΦΕΚ 943/29.9.2010/τ. Γ)
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30. Την παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης του ειδικευµένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ Βρούχου
Γεωργίου του Θεοδώρου , Συντονιστή ∆/ντή Καρδιολογίας της Μ.Ε.Θ. του
Γ.Ν.Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο» (ΦΕΚ 362/10.5.2010 τ. Γ – αποδοχής
παραίτησης)
31. Την από 31.12.2010 αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικ΄ς σχέσης του ειδικευµένου ιατρού
κλάδου ΕΣΥ Κανδυλάκη Στυλιανού , Συντονιστή ∆/ντή του Α Χειρουργικού Τµήµατος
του Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο», λόγω ορίου ηλικίας
32. Την παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης του ειδικευµένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ Σίµου
∆ηµητρίου του Νικολάου , Συντονιστή ∆/ντή του Οδοντιατρικού Τµήµατος του
Γ.Ν.Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο» (ΦΕΚ 873/7.9.2010/ τ.Γ – αποδοχής
παραίτησης)
33. Την παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης του ειδικευµένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ Τσούση
Σοφοκλή του Χαραλάµπους , ∆/ντή της Μονάδας Ογκολογίας – Χηµειοθεραπείας του
Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο» (ΦΕΚ 692/6.8.2010 / τ.Γ – αποδοχής
παραίτησης)
34. Την µε αρ. πρωτ. Υ4α/131368/10/14.12.2010 (ΦΕΚ 2252/31.12.10 τ. Β ) Υπουργική
απόφαση , σύµφωνα µε την οποία µία (1) κενή θέση ειδικευµένου ιατρού ΕΣΥ ,
Παθολογικών Ειδικοτήτων του Ογκολογικού Τµήµατος , στο Γ.Ν. Ηρακλείου
«Βενιζέλειο – Πανάνειο» , µετατρέπεται σε µία (1) θέση ειδικευµένου ιατρού
ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας στο ίδιο Νοσοκοµείο
35. Την αρ. 54/3/10.2.11 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου µας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τις παρακάτω θέσεις επί θητεία του κλάδου ιατρών ΕΣΥ του Νοσοκοµείου κατά
ειδικότητα και βαθµό ως εξής:
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Οδοντιατρικής

Συντονιστής

Μία (1)

Χειρουργικής
για το Α Χειρουργικό τµήµα

Συντονιστής

Μία (1)

Καρδιολογίας ή Παθολογίας ή Χειρουργικής
ή Πνευµονολογίας ή Αναισθησιολογίας
για τη Μ.Ε.Θ.
Συντονιστής

Μία (1)

Ψυχιατρικής

Συντονιστής

Μία (1)

Ιατρικής Βιοπαθολογίας για το Βιοχηµικό

Συντονιστής

Μία (1)
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Αιµατολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολγίας
ή Παθολογίας για το Κέντρο Αιµοδοσίας

Συντονιστής

Μία (1)

Παθολογικής Ογκολογίας για τη Μονάδα
Ογκολογίας – Χηµειοθεραπείας

Συντονιστής

Μία (1)

Α. Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:
α) Ελληνική Ιθαγένεια , πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε. Ο. Κ.
β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος
γ) Τίτλο αντίστοιχης µε τη θέση ιατρικής ειδικότητας
δ)Γιατροί που υπηρετούν σε θέση ∆/ντή ιατρού κλάδου ΕΣΥ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Β. Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά εις τετραπλούν:
1. Αίτηση δήλωση για τις συγκεκριµένες θέσεις κατά ειδικότητα και βαθµό σε ειδικό έντυπο
που χορηγείται στους ενδιαφερόµενους από το τµήµα προσωπικού του Νοσοκοµείου µας .
Το έντυπο αυτό συµπληρώνεται µε ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνει ,
αιτήσεις σε άλλο έντυπο δεν γίνονται δεκτές.
2. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωµένο
3. Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος επικυρωµένο
4. Αντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας επικυρωµένο
5. Βεβαίωση του οικείου ιατρικού Συλλόγου επικυρωµένο στην οποία να βεβαιώνεται:
α) Ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος και
β) Η ασκούµενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.
6. Πιστοποιητικό γέννησης.
7. Βιογραφικό σηµείωµα που συντάσσεται από τους υποψηφίους και στο οποίο θα πρέπει να
γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από
τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν. 2519/97 και όπως αυτά ιεραρχούνται στην αρ.
∆Υ13α/οικ.39832/97 απόφαση του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας δηλαδή:
α) Κλινική εµπειρία
β) Επιστηµονικό έργο
γ) Εκπαιδευτικό έργο
δ) Προϋπηρεσία σε Νοσοκοµεία της Ελλάδας και του Εξωτερικού σε έµµισθη θέση , σε
φορείς πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας , στον ιδιωτικό τοµέα και το ελεύθερο
επάγγελµα
ε) Ανταπόκριση στο ιατρικό λειτούργηµα
8. Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόµιµα
να υποβάλλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν.∆. 67/68 ή
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νόµιµη απαλλαγή ( η υποβαλλόµενη βεβαίωση θα εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία του
Υ.Υ.& Κ.Α).
Εξαιρούνται οι υποψήφιοι που υποβάλουν αιτήσεις για Νοµαρχιακά Γενικά Νοσοκοµεία – Κ.
Υγείας και πολυδύναµα Ιατρεία( Υπουργική απόφαση Α9α/οικ.34632/13.10.99 (ΦΕΚ
1909/21.10.99 τ.Β).
9. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα
απαιτείται η υποβολή από τους ενδιαφεροµένους επισήµων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.
Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα υποβάλλονται από τον υποψήφιο κυρωµένα από
την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδος και επίσηµα µεταφρασµένα.
10.Οι επιστηµονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου
περιληπτικά.
Ανάτυπα δηµοσιευµένων επιστηµονικών εργασιών και επιστηµονικά περιοδικά στα οποία
έχουν δηµοσιευθεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου.
Ο εισηγητής του αρµοδίου Συµβουλίου κρίσης ή και το ίδιο το Συµβούλιο κρίσης µπορεί να
ζητήσει από τον κρινόµενο υποψήφιο να του προσκοµίσει οποιαδήποτε πλήρη επιστηµονική
εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σηµείωµα.
Επιστηµονικές εργασίες σε ξένη γλώσσα , πρέπει να υποβάλλονται µεταφρασµένες στην
Ελληνική γλώσσα.
11.Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισµό γιατρού στην οποία να αναφέρονται:
α) Ότι δεν έχει αρνηθεί διορισµό σε θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ ή σε αντίθετη περίπτωση ότι
έχουν συµπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την παρέλευση της προθεσµίας ανάληψης υπηρεσίας
και
β) ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ πριν από τη συµπλήρωση ενός (1)
έτους από το διορισµό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συµπληρωθεί δύο (2) χρόνια
από την παρέλευση της προθεσµίας ανάληψης υπηρεσίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η αίτηση - δήλωση µε όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσα σε προθεσµία (20)
ηµερών από τη εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης , δηλαδή από
23.02.2011 µέχρι 14.03.2011 και ώρα 14.00
Αιτήσεις – δηλώσεις µετά τη λήξη της ορισθείσης προθεσµίας δεν γίνονται δεκτές.

ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι αιτήσεις – δηλώσεις µε τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο τµήµα προσωπικού του Γ. Ν.
Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Λ. Κνωσού – Τ. Κ. 710 01 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
.
Αιτήσεις – ∆ηλώσεις µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικά και µαζί µε τα
δικαιολογητικά αποστέλλονται στο τµήµα προσωπικού του Γ. Ν. Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ –
ΠΑΝΑΝΕΙΟ» µε συστηµένο δέµα µέσα στην καθορισµένη προθεσµία.
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τµήµα
Προσωπικού του Γ. Ν. Ηρακλείου « ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ» στο τηλέφωνο
2810368457 όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (Κα Αβραµάκη Μαρία).

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ http://sites.diavgeia.gov.gr/venizeleio

ΚΑΙ

ΣΤΗΝ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΥ∆ΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

