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: « προκήρυξη και επαναπροκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών , (γιατρών Ε.Σ.Υ.) »
:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν.1397/83 « Εθνικό Σύστημα Υγείας »(καταργ. Με το
άρθρο 65 του ν. 2071/92 ως προς το όριο ηλικίας και επανήλθε με το άρθρο 34 του
2519/97).
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ.43 του Ν.1759/88 (ΦΕΚ 50/88τ.Α΄) όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν.2072/92 (ΦΕΚ 125/92τ Α΄)
3. Τις διατάξεις των άρθρων 13 του Ν.1965/91 « Τροποποίηση και συμπλήρωση των
κειμένων διατάξεων του Ε.Ο.Φ και άλλες διατάξεις.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 65,84 του Ν.2071/92 « εκσυγχρονισμός και οργάνωση
συστήματος υγείας ».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2194/94 « αποκατάσταση του Ε.Σ.Υ και άλλες
διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2519/97 « ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Ε.Σ.Υ,
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες
διατάξεις».
7. Την ΔΥ13α/39832/97 (ΦΕΚ 1088/97 τ.Β΄) απόφαση ιεράρχησης κριτηρίων κρίσης και
συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.
8. Την ΔΥ1γ/οικ.41255/92 (ΦΕΚ 97/25-2-93 τ.Β΄) Υπουργική απόφαση όπως
τροποποιήθηκε με την ΔΥ1γ/οικ.25338/10-5-93 (ΦΕΚ 376/93 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε
με την ΔΥ13α/29804/15-9-97 (ΦΕΚ 859/26-9-97 τ.Β΄).
9. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, και τη συστατική πράξη του Κ.Υ.
Παρανεστίου.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2889/01 (ΦΕΚ 37 τ.Α΄/2-3-2001)
11. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2737/99 « μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και
οργάνων».
12. Τις διατάξεις του άρθρου10 του Ν.2955/01
13. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του 3106/03.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2345/95.
15. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3204/2003 .
16. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του 3329/2005.
17. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3370/2005.
18. Την Υ10/2103/10-1-2003 Υπουργική απόφαση.
19. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3527/2007.
20. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3580/2007.
21. Τις διατάξεις του άρθρου 28 κεφ. Ε΄ του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 859/26-9-97 τ.Β΄)
22. Τις διατάξεις του Ν.3754/09 (ΦΕΚ43/11-3-09 τ Α΄)

23. Τις διατάξεις του Ν. 2716/99
24. Τις διατάξεις του Ν.3172/2003
25. Τις διατάξεις του Ν.3252/2004
26. Τις διατάξεις του Ν.3293/2004
27. Το υπ΄αριθ.187/2009 Π.Δ
28. Τις διατάξεις του Ν.3868/2010
29. Την 24η/16-12-2010 (απόφαση194/2010) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου η
οποία εγκρίθηκε με την 21624/2010/27-1-2011 απόφαση της 4ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης για προκήρυξη των θέσεων : α) Επιμελητή Β΄
Οφθαλμολογίας μετά την συνταξιοδότηση της κας Πιτένη Αθηνάς και β) Επιμελητή Β΄
Οδοντιατρικής για το Κ.Υ. κ. Νευροκοπίου μετά την συνταξιοδότηση της κας Τσιούκλα
Άγαθούλας.
Την 2η/24-01-2011 (απόφαση 21/2011) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε
με τις 2811/24-2-2011 και 3690/24-2-2011 αποφάσεις της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας-Θράκης για προκήρυξη και επαναπροκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδου
Ε.Σ.Υ. ειδικότητας: α) Παθολογίας (θέση κου Βλαχογιάννη) β) Αναισθησιολογίας (θέση κας
Τσίκαλη) γ) Νευρολογίας ( νέα θέση έγκριση Υ.Υ και Κοιν. Αλλ. Υ10α/Γ.Π. οικ.41016/6-4-2010)
και δ) Γενικής Ιατρικής (θέση Ιωαννίδη Αντωνίου)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜ Ε
Α) ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
α)Την επαναπροκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου γιατρού (γιατρού Ε.Σ.Υ) επι
θητεία Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Νευρολογίας.
β)Την προκήρυξη μιας (1) θέσης ειδικευμένου γιατρού (γιατρού Ε.Σ.Υ) επι θητεία
Επιμελητή Β΄ειδικότητας Παθολογίας
γ) Την προκήρυξη μιας θέσης ειδικευμένου γιατρού (γιατρού Ε.Σ.Υ) επι θητεία
Επιμελητή Β΄ειδικότητας Αναισθησιολογίας.
Β) ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Την προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου γιατρού (γιατρού Ε.Σ.Υ.) επι θητεία
Επιμελητή Β΄ειδικότητας Γενικής Ιατρικής .

1. Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:
α. Ελληνική Ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της ΕΕ.
β. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
γ. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.
δ. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 45ο έτος για του Επιμελητές Β΄ για το Γ.Ν Δράμας , για το
Κ.Υ. Παρανεστίου δεν υπάρχει όριο ηλικίας (Ν.3329/2005)
ε. Το ανωτέρω όριο ηλικίας δεν ισχύει για όσους υπηρετούν ήδη στο Ε.Σ.Υ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:
α. Αίτηση-δήλωση για τις συγκεκριμένες θέσεις .
β. Αντίγραφο πτυχίου.
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού απαιτούνται:
-Αντίγραφο πτυχίου αλλοδαπής (θεωρημένο από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδας ή να φέρει
πρωτότυπη σφραγίδα της Χάγης)
-επίσημη μετάφραση πτυχίου αλλοδαπής (μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από
Διαπιστευμένο από το Υπουργείο δικηγόρο )
-ισοτιμία του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ
γ. Aντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

δ. Αντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας
ε. Βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου που να φαίνεται:
 συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και
 Η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης
στ. Πιστοποιητικό γέννησης.
ζ. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά
προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται με τα στοιχεία α΄-δ΄της
παρ.3 του άρθρου 69 του Ν. 2071/92 δηλαδή:


Η ιατρική προϋπηρεσία (σε νοσοκομεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς ελεύθερο
επάγγελμα).
 Το επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα.
 Η εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου)
η. ΄Οσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί
νόμιμα, να υποβάλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν. Δ.
67/68 ή νόμιμης απαλλαγής. Οι υποβαλλόμενες βεβαιώσεις εκδίδονται από την αρμόδια
υπηρεσία του ΥΥ και Κοιν. Αλλ.
θ. 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 επίσης μεταφρασμένα.
ι. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται μέσα στο βιογραφικό σημείωμα περιληπτικά
Ανάτυπα δημοσιευμάτων 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 πλήρη επιστημονική εργασία
που αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα.
Επιστημονικές εργασίες σε ξένη γλώσσα, πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην
ελληνική γλώσσα.
κ. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται:

Ότι δεν έχει αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου γιατρών ΕΣΥ ή ότι έχουν
συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης
υπηρεσίας και

Ότι δεν έχει παραιτηθεί από την 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 παραίτησής του.
3. Αίτηση-Δήλωση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του
Νοσοκομείου Δράμας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της
τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή από 21/03/2011 μέχρι και 11/04/2011, σε
τέσσερα (4) αντίτυπα
Αιτήσεις-δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά και μαζί με τα
δικαιολογητικά αποστέλλονται στην διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, Τέρμα
Ιπποκράτους 66 100 Δράμα ,με συστημένο δέμα στην καθορισμένη ημερομηνία.
Από το Τμήμα Προσωπικού του ανωτέρω Νοσοκομείου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο τηλέφωνο 2521-0-61217 τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΡ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ

