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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ιωάννινα
Αριθ. Πρωτ. Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Προκήρυξης θέσεων του κλάδου γιατρών ΕΣΥΚΑ για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 143/7-10-83/τ.Α΄)
2. Το Π.Δ. 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. Το Ν. 1965/91 (ΦΕΚ 146/91 τΑ΄)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 2071/92 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν.
3580/2007 και άρθρο 10 παρ.8 του Ν. 2955/01
6. Τις διατάξεις του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/21-8-97/τ.Α΄)
7. Την αριθ. ΔΥ13α/οικ. 39832/97 (ΦΕΚ 1088/97/τ.Β΄) απόφαση «ιεράρχηση κριτηρίων
κρίσης και συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου ΕΣΥ»
8. Την ΔΥ1γ/41255/92 (ΦΕΚ 97/93 τ.Β΄) υπουργική απόφαση που τροποποιήθηκε με την
ΔΥ1γ/οικ. 25338/10-5-93 (ΦΕΚ 376/93 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.
ΔΥ13α/29804/15-9-97 (ΦΕΚ 859/26-9-97/τ.Β΄).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του κεφ. Ε του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/94 τ.Α΄)
10. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2194/94 (ΦΕΚ 34/16-3-94/τ.Α΄)
11. Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου μας
12. Την αριθ. ΔΥ13α/οικ. 315/2000 (ΦΕΚ 611/2000 τ.β) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων
13. Το Ν. 2737/99 (ΦΕΚ 174/27-8-99/τ.Α΄)
14. Το Ν. 2889/01 (ΦΕΚ 37/01 τ.Α΄)
15. Το άρθρο 19 παρ. 5 περ. στ. του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/10-2-2003 τ. Α΄)
16. Το Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296/23-11-2003/τ.Α΄)
17. Το άρθρο 20 του Ν.3293/2004 (ΦΕΚ 231/26-11-2004/τ.Α΄)
18. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005/τ.Α΄)
19. To άρθρο 18 του N. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/18-6-2007 τ.Α΄)
20. Το άρθρο 4 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»
21. Την αριθμ. 168/26-1-2011 απόφαση έγκρισης της 6ης ΥΠΕ
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Αποφασίζουμε
Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία,
ήτοι:

 Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας στον
εισαγωγικό βαθμό ΕΒ
Για τις παραπάνω θέσεις που προκηρύσσονται γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι έχουν:
1. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους – μέλους της Ε.Ο.Κ.
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
3. Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση ιατρικής ειδικότητας
4. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45ο έτος. Για τη θέση του ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας
Οδοντιατρικής απαιτείται άσκηση επαγγέλματος για πέντε (5) τουλάχιστον έτη και ηλικία
μέχρι σαράντα ετών.
5. Ουδείς υποβάλλει υποψηφιότητα για θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομείο αν δεν έχει
εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου που ορίζει το Ν.Δ. 67/68 ή δεν έχει νόμιμη
απαλλαγή.
Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε θέση υποχρεούνται να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά
εις τριπλούν:
1. Αίτηση-Δήλωση σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Στην αίτηση-δήλωση συμπληρώνονται με ακρίβεια όλα τα στοιχεία που ζητούνται.
Αιτήσεις σε άλλο έντυπο δεν γίνονται δεκτές.
2. Αντίγραφο πτυχίου
3. Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
4. Αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας
5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να φαίνεται:
α. Ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και
β. Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της
6. Βεβαίωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμη απαλλαγή αυτής, οι οποίες
εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
7. Πιστοποιητικό γέννησης
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται
A. ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥΚΑ ή σε αντίθετη
περίπτωση ότι
έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την παρέλευση της
προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας και
B. ότι δεν έχει παραιτηθεί από θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥΚΑ πριν από τη
συμπλήρωση ενός (1) έτους από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι
έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής του.
9. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο συντάσσεται από τους υποψηφίους και στο οποίο
γράφονται περιληπτικά τα προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν. 2519/97 δηλαδή
-Η ιατρική προϋπηρεσία
-Κλινική εμπειρία
-Επιστημονικό έργο
-Εκπαιδευτικό έργο
-Ανταπόκριση στο ιατρικό λειτούργημα προκειμένου για θέσεις ΕΑ και Δ/ντών.
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10. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό
σημείωμα υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.
Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία
προξενική αρχή της Ελλάδος και επίσημα μεταφρασμένα.
11. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο Βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά.
Ανάτυπα δημοσιεύματα επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά στα οποία
έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του υποψηφίου.
Ο εισηγητής στο Συμβούλιο Κρίσης ή το ίδιο το Συμβούλιο Κρίσης μπορεί να ζητήσει από
τον κρινόμενο υποψήφιο να του προσκομίσει οποιαδήποτε εργασία αναφέρει ο
υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα.
Επιστημονικές εργασίες γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται και
μεταφρασμένες στην Ελληνική γλώσσα.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά τον χρόνο
λήξεως της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.
Για κάθε θέση υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά εις
τριπλούν.
Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία
είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 2-3-2011 και λήγει την 21-3-2011.
Αιτήσεις-Δηλώσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.
Οι αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν
και ταχυδρομικά στο Νοσοκομείο με συστημένο δέμα, στην καθορισμένη ημερομηνία.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από το τμήμα
προσωπικού του Νοσοκομείου (τηλ. 26510-99549 και 26510-99553).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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