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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις Διατάξεις του Ν. 3204/03 (ΦΕΚ 296/23-12-03)
2. Το Π.Δ. 131/87 (ΦΕΚ73/87)
3. Τις Διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν.1759/88 (ΦΕΚ50/88) όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν.2072/92 (ΦΕΚ125/92τ.Α)
4. Τον Ν.1965/91 (ΦΕΚ 146/91 τ.Α)
5. Τις Διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.2071/92.
6. Τον Ν.2519/97.
7. Την αρ.ΔΥ/39832/97 απόφαση ( ΦΕΚ 1088/97 τ.Β ) « ιεράρχηση κριτηρίων κρίσης και
συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις κλάδου γιατρών ΕΣΥ»
8. Την ΔΥιγ/41255/92 (ΦΕΚ 97/93τ.Β ) Υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την
ΔΥιγ/οικ.25338/10/5/93 (ΦΕΚ 376/93 τ.Β ) όπως συμπληρώθηκε με την ΔΥ13α/29804/15-9-97
(ΦΕΚ 859/26-9-97 τ.Β )
9. Τον Οργανισμό του Νοσ/μείου.
10. Τον Ν.2716/99.
11. Τον Ν. 2737/99.
12. Τον Ν. 2955/01
13. Τον Ν.2889/01
14. Τον Ν.3106/03
15. Τον Ν.3172/03
16. Τον Ν.3252/04
17. Toν Ν.3293/04
18. Τον Ν.3527/05
19. Τον Ν.3754/09
20. Τον Ν.3868/10

21.Tην αποχώρηση των γιατρών: Κουρή Π. Δ/ντή Ουρολογίας , Μαντζάκου Ι. ΕΑ΄
Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Νάτση Π. Δ/ντή Γ.Ιατρικής ΚΥ Αργαλαστής, και Γκιουλιαβούδη
Στ.. ΕΑ΄ Παιδιατρικής ΠΠΙ Αλοννήσου..
22.Την αρ. Φ6/1798/4-2-11 απόφαση 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.
23.Την αρ. 3/20-1-11 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσ/μείου.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ
Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων γιατρών, κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.
1) Μια (1) θέση Ουρολογίας για το Νοσ/μείο στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄.
2) Μια (1) θέση Μαιευτικής-Γυναικολογίας για το Νοσ/μείο στον εισαγωγικό βαθμό του
Επιμελητή Β΄.
3) Μια (1) θέση Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για το Κ.Υ. Αργαλαστής στον εισαγωγικό
βαθμό του Επιμελητή Β΄ (άγονη και προβληματική περιοχή τύπου Β΄).
4) Μια (1) θέση Επιμελητή Α΄ ή Επιμελητή Β΄ Παιδιατρικής για το Π.Π.Ι. Αλοννήσου- Κ.Υ.
Σκοπέλου. (άγονη και προβληματική περιοχή τύπου Α΄).
Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν
1. Ελληνική Ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε
2. Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
3. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση Ιατρικής ειδικότητας.
4. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45ο έτος για ΕΒ΄ και το 50 ο για ΕΑ΄. Τα όρια ηλικίας δεν
ισχύουν για τους ήδη υπηρετούντες γιατρούς ΕΣΥ και για προκηρύξεις σε άγονες και
προβληματικές περιοχές τύπου Α΄ ( Ν.3329/05-άρθρο 34) .
5. Δεν απαιτείται προϋπηρεσία για προκηρύξεις σε άγονες και προβληματικές περιοχές τύπου Α΄
και Β΄ (Ν.1965/91 άρθρο 13).
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Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά.
1. Αίτηση -Δήλωση για τις συγκεκριμένες θέσεις κατά ειδικότητα και βαθμό .
2. Αντίγραφο πτυχίου.
3. Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
4.Αντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας.
5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
- Ο συνολικός χρόνος άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματος
- Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
6. Πιστοποιητικό γέννησης .
7. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα
και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37
Ν.2519/97, δηλαδή Ιατρική προϋπηρεσία προκειμένου για θέσεις ΕΑ και Δ/ντών , σε
Νοσ/μεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού, σε φορείς Πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας,
σε Ιδιωτικό τομέα και ελεύθερο επάγγελμα. Προκειμένου για θέσεις ΕΒ και ΕΓ
προϋπηρεσία στο ΕΣΥ.
Κλινική εμπειρία για θέσεις ΕΑ και Δ/ντών και εμπειρία για θέσεις ΕΒ και ΕΓΕπιστημονικό έργο-Εκπαιδευτικό έργο-Ανταπόκριση στο Ιατρικό λειτούργημα προκειμένου
για θέσεις ΕΑ και Δ/ντών
8. Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα , να
υποβάλουν βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κ.Α. εκπλήρωσης της υποχρέωσης
υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής
9. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά
ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα. Πρέπει να είναι κυρωμένα από την οικεία προξενική
αρχή της Ελλάδας και επίσημα μεταφρασμένα.
10. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά.
Ανάτυπα δημοσιευμάτων επιστημονικών εργασιών και επιστημονικά περιοδικά , στα
οποία έχουν δημοσιευτεί τέτοιες εργασίες , υποβάλλονται κατά την κρίση του
υποψηφίου. Ο εισηγητής στο Συμβούλιο Επιλογής ή το ίδιο το Συμβούλιο Επιλογής
μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο να προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη
επιστημονική εργασία αναφέρει ο υποψήφιος
στο βιογραφικό του σημείωμα.
επιστημονικες εργασίες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην
Ελληνική γλώσσα
11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα
αναφέρονται :
α. ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ ή 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 την συμπλήρωση
ενός (1 ) χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν
συμπληρωθεί δύο ( 2 ) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησης του.
Η αίτηση- δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γραφείο
Προσωπικού του Νοσ/μείου εις τριπλούν ( 1 επικυρωμένα -2 αντίγραφα ) μέσα σε
προθεσμία είκοσι ( 20 ) ημερών από 25/2/11 μέχρι και 17/3/11.
Αιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά και μαζί με τα
δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Γραφείο Προσωπικού του Νοσ/μείου με συστημένο
δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στο τηλ. 2421351226.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ
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