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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ρέθυµνο, 24-12-2010
Αριθ. Πρωτ.: 9791

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ Ε.Σ.Υ.
Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.1397/83.
2. Το Π.∆. 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. Του Ν.1965/91 (ΦΕΚ 146/91).
5. Τις διατάξεις του Ν.2071/92.
6. Τις διατάξεις του Ν.2194/94
7. Τις διατάξεις του Ν.2519/97.
8. Την ∆Υ1γ/41255/92 (ΦΕΚ 97/93 τ.Β΄) Υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε µε
την ∆Υ1γ/οικ.25338/10-5-93 (ΦΕΚ 376/93 τ.Β΄) όπως συµπληρώθηκε µε την
∆Υ13α/29804/15-9-97 (ΦΕΚ 859/26-9-97 τ.Β΄), τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε
την αρίθµ. 34632/13-10-99 (ΦΕΚ. 1909/21-10-99 απόφαση Τ.Β΄)
9. Την αριθµ.∆Υ13α/39832/97 απόφαση (ΦΕΚ 1088/97 τ.Β΄) «Ιεράρχιση κριτηρίων
κρίσης και συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ».
10. Τον οργανισµό του Νοσοκοµείου.
11. Τις διατάξεις του Ν.2737/99.
12. Τις διατάξεις του Ν.2889/01
13. Τις διατάξεις του Ν. 2955/01
14. Τις διατάξεις του Ν.3106/03
15. Τις διατάξεις του Ν.3172/03
16. Τις διατάξεις του Ν.3204/03
17. Τις διατάξεις του Ν.3329/05
18. Τις διατάξεις του Ν.3370/05
19. Τις διατάξεις του Ν.3527/05
20. Τις διατάξεις του Ν 3580/07
21. Τις διατάξεις του Ν. 3754/09 (ΦΕΚ 43/Α΄/11-3-09)
22. Τις διατάξεις του Ν 3868/10
23 Τις αρίθµ. Πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 55177/27-04-2009 και Υ10α/Γ.Π. 87169/29-62009 εγκυκλίους του Υ.Υ.& Κ.Α. , σχετικά µε την εφαρµογή του Ν. 3754/09.
24.Την µε αρίθµ. Πρωτ.Υ10β/Γ.Π. οικ. 23791/26-02-2010 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ.70/26-02-2010/ τ. ΥΟΟ∆) που αφορά τον διορισµό ως ∆ιοικητή της 7ης .Υ.ΠΕ.
Κρήτης του κ. Εµµανουήλ Γ. Φραγκιαδουλάκη.
25. Την µε αριθµ. πρωτ. 3118/28-05-2010 προκήρυξη µίας θέσης Επιµ. Β΄ Ψυχιατρικής
του Γ. Ν. Ρεθύµνου, κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, η οποία απέβη άγονη λόγω
απόσυρσης της υποψηφιότητας των υποψηφίων γιατρών , καθώς και δύο θέσεων Επιµ.
Β΄ Τ.Ε.Π. κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία του Γ. Ν. Ρεθύµνου, η οποία απέβη άγονη.
26. Την µε αριθµ. πρωτ. 5230/3-8-2010 προκήρυξη µίας θέσης Επιµ. Β΄ Γενικής
Ιατρικής ή Παθολογίας του Κ. Υγείας Ανωγείων ευθύνης του Γ. Ν. Ρεθύµνου, κλάδου
γιατρών Ε.Σ.Υ., επί θητεία η οποία απέβη άγονη λόγω απόσυρσης της υποψηφιότητας
του µοναδικού υποψηφίου γιατρού.
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27. Τις αρίθµ. 15055/15-12-2010 και 15422/22-12-2010 Αποφάσεις –προκηρύξεις του
∆ιοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.
28. Την αρίθµ. 179/23-12-2010 απόφαση ∆ιοικητή του Γ. Ν. Ρεθύµνου.
29. Τα στοιχεία που υπάρχουν στην υπηρεσία µας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευµένων γιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία, για
το Νοσοκοµείο Ρεθύµνου και το Κ. Υγείας Ανωγείων κατά ειδικότητα και βαθµό , ως
εξής:
Α΄ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Α/Α
1

2

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή
Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή
Πνευµονολογίας – Φυµατιολογίας ή
Ορθοπεδικής µε αποδεδειγµένη
εµπειρία και γνώση στην επείγουσα
Ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή
Γενικής Ιατρικής µε αποδεδειγµένη
εµπειρία και γνώση στην επείγουσα
ιατρική , διάσωση, προ-νοσοκοµειακή
περίθαλψη και διαχείριση –διοίκησησυντονισµό του έργου της εφηµερίας
Ψυχιατρικής

ΒΑΘΜΟΣ

Επιµελητή Β΄

ΘΕΣΕΙΣ
2

Επιµελητή Β΄

1

Β΄ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (Ευθύνης Γ.Ν. Ρεθύµνου)
Α/Α
1

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

ΒΑΘΜΟΣ

Επιµελητή Β΄

ΘΕΣΕΙΣ
1

Α. Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν :
1. Ελληνική ιθαγένεια , πλην όσων προέρχονται από κράτη µέλη της Ε.Ο.Κ.
2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος.
3. Τίτλο αντίστοιχης µε την θέση ιατρικής ειδικότητας.
4. Ηλικία που να µη υπερβαίνει το 45Ο έτος.
5. Από το ανωτέρω όριο ηλικίας εξαιρούνται όσοι υπηρετούν στο κλάδο γιατρών
Ε.Σ.Υ.
Β. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά :
1. Αίτηση – ∆ήλωση για τη συγκεκριµένη θέση κατά ειδικότητα και βαθµό σε ειδικό
έντυπο που χορηγείται από το Νοσοκοµείο. Το έντυπο αυτό συµπληρώνεται µε
ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο δεν
γίνονται δεκτές.
2. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωµένο.
3. Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος επικυρωµένο.
4. Αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας επικυρωµένο.
5. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται:
- ο συνολικός χρόνος άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος
- η ασκούµενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της.
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6. Πιστοποιητικό γεννήσεως.
7. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν. 67/68 ή µόνιµη απαλλαγής
αυτής, (το υποβαλλόµενο πιστοποιητικό θα εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης)
8. Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο να γράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα
και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2519/97
και της ∆Υ13α/οικ.39832/4-12-97 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ.1088/97τ. Β,
δηλαδή :
α) ιατρική προϋπηρεσία και εµπειρία (σε Νοσοκοµεία , Κ.Υ. Μονάδες Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας , ασφαλιστικούς οργανισµούς, ελεύθερο επάγγελµα).
β) Το επιστηµονικό έργο και επιστηµονική δραστηριότητα.
γ) Η εκπαιδευτική δραστηριότητα (ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόµενου).
9. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό
σηµείωµα απαιτείται η υποβολή από τους ενδιαφερόµενους επισήµων
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις από ξένη χώρα
υποβάλλονται από τον υποψήφιο επικυρωµένα από την οικεία προξενική αρχή της
Ελλάδας και επίσηµα µεταφρασµένα.
10. Οι επιστηµονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου
περιληπτικά.
Έντυπα δηµοσιεύσεων επιστηµονικών εργασιών και επιστηµονικά περιοδικά στα
οποία έχουν δηµοσιευτεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση του
υποψηφίου. Ο εισηγητής του Συµβουλίου κρίσεως ή το ίδιο το Συµβούλιο κρίσεως
µπορεί να ζητήσει από τον κρινόµενο υποψήφιο να του προσκοµίσει οποιαδήποτε
στο
βιογραφικό
σηµείωµα.
αναφέρει
ο
υποψήφιος
Επιστηµονικές εργασίες γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται
µεταφρασµένες στην Ελληνική γλώσσα.
11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισµό γιατρού , στην οποία να
αναφέρονται:
α) ότι δεν έχει αρνηθεί διορισµό σε θέση 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 τη συµπλήρωση
ενός (1) χρόνου από το διορισµό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν
συµπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία παραίτησής του.
12. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 ΙΑ) του Ν. 3754/11-03-2009 « Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου
2010 οι νέες προσλήψεις αφορούν ιατρούς που δεν υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ. Ως εκ
τούτου οι υπηρετούντες Ιατροί στο Ε.Σ.Υ. δεν µπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση
στο Ε.Σ.Υ. µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2010 , εκτός αν παραιτηθούν µέχρι την λήξη της
εκάστοτε προκήρυξης »
Σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Ν. 1397/83 η αποδοχή της παραίτησης γίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Μετά τα παραπάνω ιατρός που υπηρετεί στο Ε.Σ.Υ. µπορεί να παραιτηθεί και να
υποβάλει αίτηση για να διεκδικήσει άλλη θέση στο Ε.Σ.Υ. µέχρι την λήξη της
εκάστοτε προκήρυξης , συµπληρώνοντας στην Αίτηση – ∆ήλωση στο υποστοιχείο
(7) ως εξής:
«Έχω παραιτηθεί µε την αρίθµ. Πρωτ.………αίτηση παραίτησης από τη θέση του
Νοσοκοµείου ………. προκειµένου να θέσω υποψηφιότητα στην παρούσα Προκήρυξη.
Η παραίτηση µου έγινε αποδεκτή µε την αρίθµ. …….. Απόφαση του Υπουργού ( ΦΕΚ.
……) ή για την παραίτηση µου δεν έχει εκδοθεί Απόφαση παραίτησης και υποχρεούµαι
µε την έκδοση του ΦΕΚ. της αποδοχής της παραίτησης να ενηµερώσω σχετικά την
υπηρεσία σας πριν την οριστική κρίση από το αρµόδιο συµβούλιο κρίσεων ιατρών »
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Γ. Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α
Η αίτηση–δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο τµήµα προσωπικού
του Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου , µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από
την επόµενη τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης , εις τριπλούν (3), κάθε σειρά
σε ξεχωριστό φάκελο (µία σειρά µε όλα τα δικαιολογητικά επικυρωµένα και δύο
(2) σειρές απλές φωτοτυπίες) από 31-12-2010 µέχρι & 19-01-2011.
Αιτήσεις – δηλώσεις µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικά µαζί µε τα
δικαιολογητικά στο τµήµα προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου µε
συστηµένο δέµα στην καθορισµένη ηµεροµηνία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στο τµήµα προσωπικού του Νοσοκοµείου µας, στα τηλέφωνα 28310-87100 &
28310-87260 όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. (αρµόδιος κ. Χατζηδάκης)
Η προκήρυξη βρίσκεται στη διάθεση των υποψηφίων και στην ηλεκτρονική
∆ιεύθυνση: http://sites.diavgeia.gov.gr/rethhosp
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ

