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ΑΠΟΦΑΣΗ – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης « Ιωάννου & Αικ. Γρηγορίου έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του Ν.1397/83
2.Το Π.Δ. 131/87 (Φ.Ε.Κ. 73/87 τ. Α΄)
3.Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 43 του Ν.1759/88(Φ.Ε.Κ. 50/88 τ. Α'. όπως συμπληρώθηκε
με το άρθρο 39 του Ν.2072/92 (Φ.Ε.Κ. 125/92 τ. Α'. )
4.Τις διατάξεις του Ν. 1965/91
5.Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.2071/92.
6.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.2194/94.
7.Τις διατάξεις του Ν.2345/95
8.Τις διατάξεις του Ν.2519/97.
9.Την ΔΥ1γ/41255/92 ( Φ.Ε.Κ. 97/ 25-2-93 τ. Β'. ) Υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με
την ΔΥ1γ/οικ.25338/10-5-93 ( Φ.Ε.Κ. 376/93 τ. Β'. ), όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. ΔΥ13 α /
29804/15-9-97 Φ.Ε.Κ. 859/26-9-97 τ. Β )
10.Την ΔΥ 13α /39832/97 (Φ.Ε.Κ. 1088/97 τ. Β'. )απόφαση" ιεράρχηση κριτηρίων κρίσης και
συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.".
11.Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου μας.
12.Τις διατάξεις του Ν.2737/99
13.Τις διατάξεις του Ν. 2889/01 (ΦΕΚ 37/ 2-3-01 τ. Α΄)
14.Τις διατάξεις του Ν.2955/01
15.Τις διατάξεις του Ν.3106/03
16.Τις διατάξεις του Ν.3172/03
17.Τις διατάξεις του Ν.3204/03 άρθρα 2 και 6 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/23-12-03)
18.Τις διατάξεις του Ν.3293/04
19.Τις διατάξεις του Ν.3329/05
20.Τις διατάξεις του Ν.3370/05 άρθρο 45
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21.Την Υ10α/2103 (ΦΕΚ 33/20-01-03 τ.Β .) Υπουργική απόφαση «τρόπος λειτουργίας και
διαδικασία λήψης αποφάσεων των Συμβουλίων Επιλογής Δ/ντων ΕΣΥ και των Περιφερειακών
Συμβουλίων Επιλογής των Επιμ Α και Επ Β .»
22.Τις διατάξεις του Ν. 3527/07 άρθρο 3
23.Τις διατάξεις του Ν.3580/07
24.Τις διατάξεις του Ν.3754/09

25.Την ΥΙ0α/Γ.Π οικ. 55177/27-4-2009 εγκύκλιο για την εφαρμογή του Ν.3754/09 του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
26.Την ΥΙ0α/Γ.Π οικ. 87169/29-6-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
27.Τις διατάξεις του Ν.3868/2010
28. Τις διατάξεις του Ν.3896/2010
29.Την υπ’αρ.170/26-012011 απόφαση του Διοικητή της 6 ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την
επαναπροκήρυξη των θέσεων :
• Μιας ( 1 ) θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ Επιμ.Β΄ Χειρουργικής Γ.Ν. Σπάρτης « επί θητεία
» για Επισκέπτης Κέντρων Υγείας και
• Μίας ( 1 ) θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ Επιμ. Β΄ Ακτινοδιαγνωστικής Γ.Ν. Σπάρτης « επί
θητεία », καθ’ ότι οι θέσεις αυτές είναι κενές οργανικές ,λόγω θανάτου των ιατρών που τις
κατείχαν ( Ματσικά Παντελή, Επιμ. Α΄ Χειρουργικής, για Επισκέπτης Κέντρων Υγείας και
Αλιμήση Γεωργίου , με βαθμό Διευθυντή Ακτινοδιαγνωστικής )
30.Την υπ’αρ. 4 /11-02-2011 ( θέμα 5ο ) Απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου μας.
.
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση των κατωτέρω θέσεων του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ επί θητεία,
ΘΕΣΗ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Μία ( Ι ) Ειδικευμένου

Επιμελητή Β΄

Μία ( 1 ) Ειδικευμένων

Επιμελητή Β΄

Χειρουργικής για
Κέντρων Υγείας
Ακτινοδιαγνωστικής

Επισκέπτης

ΕΠΙ
ΘΗΤΕΙΑ
>>

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

α. Ελληνική Ιθαγένεια, ή ιθαγένεια από Κράτη- Μέλη της Ε.Ε.
β. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
γ. Τίτλο αντίστοιχης με την θέση Ιατρικής Ειδικότητας.
δ. Ουδείς υποβάλλει υποψηφιότητα σε θέση κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία αν δεν έχει
εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου που ορίζει το Ν.Δ. 67/68 ( ΦΕΚ. 303 Α΄) ή δεν έχει νόμιμη
απαλλαγή. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι σε Νομαρχιακά Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας και
Πολυδύναμα Ιατρεία ( απόφαση Υπ. Υ.& Π. αριθμ. Α9α/οικ.34632/13-10-99, ΦΕΚ.1909/21-10-99
τ.Β΄).
ε. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το τεσσαρακοστό πέμπτο ( 45 ο ) έτος για τους ΕΒ΄, το 55 ο έτος για τους
Επιμελητές Α΄ και το 60ο έτος για τους Διευθυντές.
Το ανωτέρω όριο ηλικίας δεν ισχύει για τους ήδη υπηρετούντες γιατρούς στο Ε.Σ.Υ.
στ. Ελάχιστο χρόνο άσκησης της απαιτούμενης ιατρικής ειδικότητας για τις θέσεις με βαθμό Δ/ντη τέσσερα
( 4 ) χρόνια, για τις θέσεις με βαθμό Επιμελητή Α΄ δύο ( 2 ) χρόνια και μόνο η κατοχή τίτλου ειδικότητας
για τους Επιμ.Β΄.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν εις τετραπλούν τα εξής δικαιολογητικά:
1.Αίτηση-Δήλωση σε ειδικό έντυπο, που χορηγεί η υπηρεσία και συμπληρώνει ο υποψήφιος με
ακρίβεια για όλα τα ζητούμενα στοιχεία. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο δεν γίνονται δεκτές.
2.Αντίγραφο πτυχίου.
3.Αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.
4.Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
5.Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται: α) Ο συνολικός χρόνος άσκησης του
Ιατρικού επαγγέλματος β) Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
6.Πιστοποιητικό γέννησης.
7.Βιογραφικό σημείωμα , στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα του
υποψηφίου και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.2519/97
Δηλαδή:
α) Ιατρική προϋπηρεσία, ποσοτική και ποιοτική, σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, μονάδες
πρωτοβάθμιας φροντίδας, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ελεύθερο επάγγελμα. β) Το
επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα, γ) Η εκπαιδευτική δραστηριότητα ως
εκπαιδευτική ή εκπαιδευομένου. Εκτός από αυτά ο υποψήφιος μπορεί να συμπληρώσει το
βιογραφικό σημείωμα με κάθε στοιχείο που κατά την κρίση του αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο
για την κρίση και αξιολόγηση του από το Συμβούλιο κρίσης.
8.Κλινική εμπειρία για θέσεις Διευθυντών και επιμελητών Α΄ και εμπειρία για θέσεις Επιμελητών
Β΄.
9.Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή
βεβαιώσεις. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα υποβάλλονται από τον υποψήφιο
κυρωμένα από την 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 στο
Συμβούλιο κρίσης ή το ίδιο το Συμβούλιο κρίσης μπορεί να ζητήσει από τον κρινόμενο υποψήφιο
να προσκομίσει οποιαδήποτε πλήρη Επιστημονική εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό
του σημείωμα. Επιστημονικές εργασίες γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται και
μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα.
11. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται:
α) Ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του 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 την συμπλήρωση ενός (1)
χρόνου από τον διορισμό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια
από την ημερομηνία παραίτησης του.
12. Μαζί με την Αίτηση- Δήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν υποχρεωτικά και πίνακα των
συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών με αρίθμηση κατά στοιχείο και αντιστοιχία των
δικαιολογητικών δεόντως υπογεγραμμένη.
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η Αίτηση - Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ( 4 ) αντίγραφα μέσα σε
προθεσμία είκοσι ( 20 ) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης ήτοι
από 11 Μαρτίου 2011 μέχρι και 30 Μαρτίου 2011. Οι Αιτήσεις - δηλώσεις μετά την λήξη της
προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.
ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η αίτηση - δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε τέσσερα (4) αντίγραφα (1 σετ
πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και 3 σετ απλά φωτοαντίγραφα ) στη Γραμματεία του
Γ. Ν. Σπάρτης.
Αιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά και μαζί με τα δικαιολογητικά
αποστέλλονται στη Γραμματεία του ανωτέρω Νοσοκομείου με συστημένο δέμα μέσα στο
καθορισμένο χρονικό διάστημα στην Ταχ. Διεύθυνση :
Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης
« Ιωαάννου & Αικ. Γρηγορίου »
Τ.Κ. 23100 , Σπάρτη - Λακωνίας
Επίσης από το Τμήμα Γραμματείας του ανωτέρω Νοσοκομείου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στα τηλ.2731093376
ή 2731093126 ή από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου hospspa.gr.
Η παρούσα να δημοσιευθεί δύο φορές σε δύο ( 2 ) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών , σε μια
( 1 ) ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και μια ( 1 ) ημερήσια εφημερίδα της Σπάρτης.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΚΟΥΦΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ

1.Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
α)Γραφείο κ. Υπουργού
β)Γραφείο κ. Υφυπουργού
γ)Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
δ)Δ/νση Προσωπικού Ν.Π. - Τμήμα Α'
ε)Δ/νση Ανάπτυξης Νοσοκομειακών Μονάδων Αιμοδοσίας .
Αριστοτέλους 17 - ΑΘΗΝΑ 10187
2 .Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας
3. Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας - Στις έδρες τους
4. Νοσοκομεία της Χώρας - Στις έδρες τους
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1.Γραφείο κ. Διοικητή
2.Δ/νή Ιατρικής Υπηρεσίας
3.Δ/ντή Χειρουργικού Τομέα
4.Δ/ντή Εργαστηριακού Τομέα
5.Δ/ντή Διοικητικής Υπηρεσίας
6.Επιστημονικό Συμβούλιο

