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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ , ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ , ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
η

Κέρκυρα 25/10/10
Αρ. Πρωτ. 13513

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση
Πληροφοριες
Τηλεφωνο
FAX

:
:
:
:

Ι. Ανδρεαδη 1
Περούλη Αμαλία
2661088217
26610-25400 ή 45814

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

-

-

Το Γενικο Νοσοκομειο Κερκυρας
Εχοντας υποψη :
1. Τις διαταξεις του Ν. 1397/83 "Εθνικο Συστημα Υγειας"
2. Τις διαταξεις του Π.Δ. 131/87 (ΦΕΚ 73/τΑ/87)
3. Tις διαταξεις του Ν.2071/92 "Εκσυχρονισμος και
Οργανωση Συστηματος Υγειας"
4. Τις διαταξεις του Ν.1965/91
5. Τις διαταξεις του Ν.2519/97
6. Την με αριθμο
ΔΥ13α/39832/1997 Αποφαση (ΦΕΚ 1088/τΒ/97)
"Ιεραρχηση κριτηριων κρισης και συγκριτικης αξιολογησης υποψηφιων για θεσεις Ιατρων Κλαδου ΕΣΥ"
7. Την αριθμ. ΔΥ1γ/οικ.41255/92 Υπουργικη Αποφαση (ΦΕΚ 97/τΒ/93),
οπως τροποποιηθηκε με την αριθμ. ΔΥ1γ/οικ.25338/10-5-93 (ΦΕΚ
376/τΒ/93) κα συμπληρωθηκε με την
ΔΥ13α/29804/15-9-97 (ΦΕΚ
859/τΒ/97) και την Α9α/οικ.34632/1999 (ΦΕΚ 97/τΒ/21-10-99).
8. Την ΔΥ(3-4)α/Γ.Π.οικ.72358/19-7-02 Αποφαση Εκχωρησης Αρμοδιοτητων
9. Τις δ/ξεις του Ν.2190/04 (αρθρο 28 Κεφαλαιου Ε)
10. Τις δ/ξεις της παρ.2 του αρθρου 43 του Ν.1759/88 (ΦΕΚ 50/88 τΑ)
οπως συμπληρωθηκε με το αρθρο 39 του Ν.2072/92 (ΦΕΚ 125/τΑ/92)
11. Τις δ/ξεις του Ν.2194/94 ( αρθρο 4 & 5)
12. Τις δ/ξεις του Ν.2716/99
13. Τις δ/ξεις του Ν.2737/99
14. Τις δ/ξεις του Ν.2955/01
15. Τις δ/ξεις του Ν.3106/03
16. Τις δ/ξεις του Ν.3172/03
Τις δ/ξεις του Ν.3329/2005 (αρθρο 3, παρ.5, περιπτωση 10) με τις
οποιες μεταβιβασθηκε στους Διοικητες των Δ.Υ.ΠΕ.
η αρμοδιοτητα
επαναναπροκηρυξης πληρωσης θεσεων Ιατρων ΕΣΥ
17. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2889/01 (ΦΕΚ 37 τ.Α΄/2-3-01)
18. Τις διατάξεις του ν. 3209/03.
19. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3204/03.
20. Τις διατάξεις του ν. 3252/04.
21. Τις διατάξεις του ν. 3293/04.
22. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3329/05.
23. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3527/07.
24. Τις διατάξεις του ν. 3580/07.
25. Τις διατάξεις του ν. 3580/07.
26. Τις διατάξεις του ν. 3754/09.
27. Τους Οργανισμο του Γενικου Ν/κου Ν/μειου Κερκυρας και των Κ.Υ.
του Νομου
28. Η αριθμ. Υ4α/Γ.Π. οικ. 30241/15-3-10 (ΦΕΚ 339/30-3-10 τ. Β΄) Υπουργική
απόφαση Σύσταση θέσεων .
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29. Την αριθμ. Υ10α/ΓΠ οικ. 40980/6-4-10 απόφαση προκήρυξης του ΔιοιΚητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου , Ιονίων νήσων ,
Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας .
1. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Tην πληρωση επι θητεια των παρακάτω αναφερομένων θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄:

-

1 θέση ειδικευμένου γιατρού ειδικότητας Νευρολογίας του Γ.Ν.Κ.

-

1

«

«

«

«

Γενικής ιατρικής ή Παθολογίας ή Πνευμονολογίας/
Φυματολογίας του Κ.Υ. ΠΑΞΩΝ

Οι επιλεγόμενοι ιατροί θα προσληφθούν στον εισαγωγικό βαθμό της θέσης
που προκηρύσσεται και ακολούθως θα εξελιχθούν βαθμολογικά μέσα στο σύστημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3754/09.
Οι γιατροί που υπηρετούν στο ΕΣΥ δεν μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση
στο ΕΣΥ μέχρι 31/12/2010 , εκτός αν παραιτηθούν μέχρι την λήξη της προκήρυξης , (άρθρο 4 του ν.3754/09 , ΦΕΚ 43/09 τ. Α΄), όπου και θα πρέπει
προς τούτο να προσκομίσουν βεβαίωση υποβολής αίτησης παραίτησης από τον
φορέα της θέσης που κατέχουν .
2. Για καταληψη των παραπανω θεσεων γινονται δεκτοι για υποψηφιοι οι εξης :
Ιατροι που υπηρετουν στο Κλαδο Ιατρων ΕΣΥ ή εκτος Κλαδου Ιατρων ΕΣΥ και εχουν
α) Ελληνικη Ιθαγενεια ή Ιθαγενεια Κρατους-Μελους της ΕΟΚ
β) Αδεια ασκησης ιατρικου επαγγελματος
γ) Τιτλο αντιστοιχης με τη θεση ιατρικης ειδικοτητας.
Εξειδικευση στις Μοναδες Εντατικης Θεραπειας για καταληψη
Θεσεων Διευθυντη ή Επιμελητη Α σε Μ.Ε.Θ.
δ) Ηλικια που να μην υπερβαινει το
1. (60ο) ετος για την θεση του Διευθυντη
1. (55ο) ετος για την θεση του Επιμελητη Α
2. (45ο) ετος για την θεση του Επιμελητη Β
Απο το παραπανω οριο ηλικιας εξαιρουνται οσοι υπηρετουν
στο Κλαδο Ιατρων ΕΣΥ
ε) Ελαχιστο χρονο ασκησης της απαιτουμενης ειδικοτητας
1. Τέσσερα (4) ετη για την θεση Διευθυντη
2. Δύο (2) ετη για την θεση Επιμελητη Α
3. Κατοχη Τιτλου Ειδικοτητας για τους Επιμελητες Β
Επισημαίνουμε ότι, για τις θέσεις των Κέντρων Υγείας Αγ.
Μάρκου , Αγρού- Αγ. Αθανασίου, Λευκίμμης (άγονα & ΠροΒληματικά Κέντρα Υγείας ) δεν απαιτείται προϋπηρεσία στην
Ειδικότητα παρά ΜΟΝΟ η κατοχή του αντίστοιχου με τις θέσεις
τίτλου ειδικότητας .
Για την καταληψη θεσεων από Οδοντιατρους απαιτειται
α) Ηλικια που να μην υπερβαινει το
1. (50ο) ετος και αδεια ασκησης επαγγελματος για (12) τουλαχιστον χρονια για την θεση του Διευθυντη
2. (45ο) ετος και αδεια ασκησης επαγγελματος για (8) τουλαχιστον χρονια για την θεση του Επιμελητη Α
3. (40ο) ετος και αδεια ασκησης επαγγελματος για (5) τουλαχιστον χρονια για την θεση του Επιμελητη Β
3. Οι θεσεις Γενικης Ιατρικης των Κεντρων Υγειας μη αστικων περιοχων καλυπτονται κατά προτεραιοτητα από γιατρους Γενικης Ιατρικης και μονο σε περιπτωση μη υπαρξης από Παθολογους.
4. Οι ενδιαφερομενοι να υποβαλλουν τα εξης δικαιολογητικα:
α) Αιτηση - Δηλωση για τις συγκεκριμενες θεσεις κατα ειδικοτα και βαθμο (το σχετικο εντυπο χορηγειται απο ολα τα Νοσοκομεια).
Αιτηση - Δηλωση σε αλλο εντυπο δεν γινεται δεκτη.
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β)
γ)
δ)
ε)

Αντιγραφο πτυχιου.
Αντιγραφο αποφασης αδειας ασκησης ιατρικου επαγγελματος.
Αντιγραφο αποφασης τιτλου ειδικοτητας.
Βεβαιωση του οικειου Ιατρικου Συλλογου που να φαινεται:
- Ο συνολικος χρονος ασκησης του Ιατρικου Επαγγελματος.
- Η ασκουμενη ειδικοτητα ως και ο συνολικος χρονος ασκησης της
στ) Πιστοποιητικο γεννησης.
ζ) Βιογραφικο σημειωμα στο οποιο θα γραφονται περιληπτικα
τα προσοντα τους και ιδιαιτερα εκεινα που προβλεπονται
απο τις δ/ξεις της παρ.8 του αρθρου 37 του Ν.2519/97 και
οπως αυτα ιεραρχονται στην αριθμ. ΔΥ13α/οικ.39832/97 Αποφαση του Υπουργειου Υγειας και Προνοιας περι "ιεραρχησης
κριτηριων κρισης και συγκριτικης αξιολογησης υποψηφιων
για θεσεις του Κλαδου ιατρων ΕΣΥ" δηλαδη:
Α) για θεσεις Διευθυντων και Επιμελητων Α
----------------------------------------α) Κλινικη εμπειρια
γ) Εκπαιδευτικο εργο
β) Επιστημονικο εργο
δ) Προυπηρεσια σε Νοσοκομεια της Ελλαδος και του Εξωτερικου σε εμμισθη θεση , σε Φορεις Πρωτοβαθμιας Φροντιδας
Υγειας στο Ιδιωτικο Τομεα και το ελευθερο επαγγελμα
ε) Ανταποκριση στο ιατρικο λειτουργημα
Β) για θεσεις Επιμελητων Β και Γ
-------------------------------α) Κλινικη εμπειρια
β) Επιστημονικο εργο
γ) Εκπαιδευτικο εργο
δ) Προϋπηρεσια στο ΕΣΥ
Για την αποδειξη των παραπανω προσοντων υποβαλλονται επισημα
πιστοποιητικα η βεβαιωσεις.
Πιστοποιητικα ή βεβαιωσεις απο ξενη χωρα πρεπει να ειναι κυρωμενα απο την οικεια Προξενικη αρχη της Ελλαδος και επισημα
μεταφρασμενα.
η) Βεβαιωση εκπληρωσης της προβλεπομενης απο το Ν.Δ. 67/68
Υποχρεωτικης Υπηρεσιας Υπαιθρου ή ή νομιμης απαλλαγης αυτης.
Ουδεις υποβαλλει υποψηφιοτητα για θεση Κλαδου Ιατρων ΕΣΥ σε
Νοσοκομειο αν δεν εχει εκπληρωσει την Υποχρεωτικη Υπηρεσια
Υπαιθρου ή δεν εχει νομιμη απαλλαγη αυτης.
Εξαιρουνται οι υποψηφιοι σε Νομαρχιακα Γενικα Ν/μεια Κεντρα,
Κεντρα Υγειας και Πολυδυναμα Ιατρεια.
θ) Υπευθυνη δηλωση του υποψηφιου για διορισμο Ιατρου στην
οποια να αναφερονται :
α) οτι δεν εχει αρνηθει διορισμο σε θεση Κλαδου Ιατρων
ΕΣΥ ή σε αντιθετη περιπτωση οτι εχουν συμπληρωθει δυο
(2) χρονια απο την προθεσμια αναληψης υπηρεσιας και
β) οτι δεν εχει παραιτηθει απο θεση Κλαδου Ιατρων ΕΣΥ
πριν απο την συμπληρωση ενος (1) ετους απο το διορισμό
του ή σε αντιθετη περιπτωση οτι εχουν συμπληρωθει δυο
(2) χρονια απο την ημερομηνια παραιτησής του.
γ) ότι δεν υπηρετεί σε θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ.
5. Η Αιτηση - Δηλωση και ολα τα δικαιολογητικα υποβαλλονται στη
Γραμματεια του Γενικου Ν/μειου Κερκυρας μέσα σε προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης και συγκεκριμένα από 8/11/10 έως 29/11/10
σε τέσσερα (4) αντιγραφα.
Επισης οι ενδιαφερομενοι θα υποβαλλουν επισης και πινακα των συνυποβαλλομενων δικαιολογητικων δεοντως υπογεγραμμενη.
Αιτησεις – Δηλωσεις και ολα τα δικαιολογητικα μπορουν να υποβληθουν ταχυδρομικα και αποστελλονται εντος της καθορισμενης προθε-
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σμιας με συστημενο δεμα στη Γραμματεία του Γενικου Ν/μειου Κερκυρας.
Περισσοτερες πληροφοριες μπορουν να παιρνουν οι ενδιαφερομενοι
απο το Τμημα Προσωπικου του Ν/μειου (τηλ. 2661360517).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Κ.

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Παρακαλούμε όπως, η σφραγίδα ΕΛ.ΤΑ να είναι ευδιάκριτη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
----------------ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
---------------------1. Γενικη Γραμματεια Αποδημου Ελληνισμου
Τμημα Συμπαραστασης Παλινοστουντων
Δημητρεσα 4 - 11528 ΑΘΗΝΑ
(για πληροφορηση και ενημερωση των Ελληνων γιατρων του εξωτερικου)
2. Πανελληνιο Ιατρικο Συλλογο
Πλουταρχου 3 - 10675 ΑΘΗΝΑ
3. Ελληνικη Οδοντιατρικη Ομοσπονδια
Θεμιστοκλεους 38 - 10678 ΑΘΗΝΑ
4. Ολοι οι Ιατρικοι και Οδοντιατρικοι Συλλογοι της Χωρας
(για πληροφορηση και ενημερωση των μελων τους)
5. Ολα τα Νοσοκομεια της Χωρας
6. Οι Ενωσεις Νοσοκομειακων Γιατρων
α) Ε.Ι.Ν.Α.Π.
Βουλγαροκτονου 27α - 11472 ΑΘΗΝΑ
β) Ε.Ι.Ν.Π.Ι.Σ.
Γενικο Ν/κο Ν/μειο Πατρας - ΠΑΤΡΑ
γ) Ε.Ι.Ν.Δ.
Γενικο Ν/κο Ν/μειο Ροδου - ΡΟΔΟΣ
δ) Π.Ε.Γ.Ν.Ι.Κ.
Γενικο Ν/κο Ν/μειο Χανιων - ΧΑΝΙΑ
ε) Ε.Ι.Ν.Δ.Ε.
Γενικο Ν/κο Ν/μειο Ιωαννινων - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
----------------------1. Γραφειο κου Υπουργου Υγειας & Κοινωνικης Αλληλεγγυης
2. Γραφειο κου Υφυπουργου Υγειας & Κοινωνικης Αλληλεγγυης
3. Γραφειο κου Γενικου Γραμματεα Υπουργειου Υγειας & Κοινωνικης Αλληλεγγυης
4. Υπουργειο Υγειας & Προνοιας
Γενικη Δ/νση Δ/κης Υποστηριξης
Δ/νση Προσωπικου Ν.Π.
Αριστοτελους 17 - 10187 ΑΘΗΝΑ
5. Υπουργειο Υγειας & Προνοιας
Γραφειο Τυπου
Αριστοτελους 17 - 10187 ΑΘΗΝΑ
6. Γενικο Γραμματεα Περιφερειας Ιονιων Νησων
7. 6η Υγειονομική Περιφέρεια
8. Νομαρχια Κερκυρας - Ενταυθα
α) Τμημα Υγιεινης
β) Γραφειου Τυπου & Πληροφοριων
9. Δημος Κερκυραιων - Ενταυθα
10. Ομοσπονδια Κερκυραικων Σωματειων Αττικης
Μαρνης 39 - 10432 ΑΘΗΝΑ
11. Υπουργειο Προεδριας της Κυβερνησης
Κεντρο Διοικητικων Πληροφοριων
Βασ. Σοφιας 15 - ΤΚ 10674 ΑΘΗΝΑ
12. Νοσοκομεια της Χωρας
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
---------------------1. ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ (Σταδίου 60 Ομόνοια,105 51 ΑΘΗΝΑ)
FAX 2103226238
Για τις εφημεριδες
α) "ΕΣΤΙΑ"
β) "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ"
γ) "ΑΥΡΙΑΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"
Με την παραγγελία να δημοσιευθεί η προκήρυξη το ταχυτερον δυνατον δυο (2) φορες η καθε μια, σε ημερομηνιες που δεν θα
απεχουν περισσοτερο απο πεντε (5) μερες η μια απο την αλλη
Η δημοσιευση να γινει με στοιχεια των εξη (6) στιγμων (και σε περιπτωση ελλειψης των οκτω (8) στιγμων).
Ο τιτλος της υπηρεσιας και ο υπότιτλος να μην καταλάβουν περισσοτερο απο 10, 7 και 3 χιλιοστα αντιστοιχα.
Μαζί με το τιμολόγιο να μας σταλουν και δυο φυλλα από κάθε δημοσιευση.
(τελευταια δημοσιευση το αργοτερο εως 5/11/10)
2. Εφημεριδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ” - ΕΝΤΑΥΘΑ
Με την παραγγελία να δημοσιευθει η προκήρυξη το ταχυτερον δυνατον δυο (2) φορες η καθε μια, σε ημερομηνιες που δεν θα
απεχουν περισσοτερο απο πεντε (5) μερες η μια απο την αλλη
Η δημοσιευση να γινει με στοιχεια των εξη (6) στιγμων (και σε περιπτωση ελλειψης των οκτω (8) στιγμων).
Ο τιτλος της υπηρεσιας και ο υποτιτλος να μην καταλαβουν περισσοτερο απο 10, 7 και 3 χιλιοστα αντιστοιχα.
Μαζι με το τιμολογιο να μας σταλουν και δυο φυλλα απο καθε δημοσιευση.
(τελευταια δημοσιευση το αργοτερο εως 5/11/10)διεκπεραίωση

ΠΑΡΕΛΗΦΘΕΙ :
1)ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :
- ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
2)ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»
ΚΕΡΚΥΡΑ
2010
Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

