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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 
       « ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 
Αριθ. Πρωτ : 158/08-01-2010 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ  ΓΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. 

 
Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.3527/07 (ΦΕΚ 25/Α/09-02-07) 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3204/03 (ΦΕΚ 296/Α/23-12-03) 
4. Τις διατάξεις του Ν. 1397/83, περί Ε.Σ.Υ. (ΦΕΚ 143/Α/7-10-83) 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 123/Α/15-07-92) 
6. Τις διατάξεις του Ν. 2194/94 (ΦΕΚ 34/Α/16-03-94) 
7. Τις διατάξεις του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/Α/21-08-97) 
8. Την ΔΥ1γ/41255/92 (ΦΕΚ 97/25-2-93τ.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. Την ΔΥ13α/οικ. 39832/4-12-97 (ΦΕΚ 1088/97 τ. Β΄) «Ιεράρχηση κριτηρίων κρίσης και 
συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ.» 
10. Τον Οργανισμό του  Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» . 
11. Τις διατάξεις του  Ν. 2737/99 (ΦΕΚ 174/Α/27-08-99) 
12. Τις διατάξεις του Ν. 2716/99 (ΦΕΚ 96/Α/17-05-99) 
13. Τις διατάξεις του Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213/Α/12-10-95) 
14. Τις διατάξεις του Ν. 2889/01 (ΦΕΚ 37/Α/2-03-01) 
15. Τις διατάξεις του  Ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/Α/2-11-01) 
16. Τις διατάξεις του Ν. 3106/03 (ΦΕΚ  30/Α/10-02-03) 
17. Τις διατάξεις του Ν. 3172/03 (ΦΕΚ 197/Α/6-08-03) 
18. Τις διατάξεις του Ν. 3252/04 (ΦΕΚ 132/Α/16-07-04) 
19. Τις διατάξεις του Ν. 3293/04 (ΦΕΚ 231/Α/26-11-04) 
20. Τις διατάξεις του Ν. 3370/05 (ΦΕΚ 176/Α/11-07-05) 
21. Τις διατάξεις του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) 
22. Τις διατάξεις του Ν. 3754/09 (ΦΕΚ 43/Α/11-03-09) 
23. Τις υπ’ αριθμ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 55177/27-04-2009 και Υ10/Γ.Π.87169/29-06-2009 εγκυκλίους 
του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορούν στην 
εφαρμογή του Ν. 3754/09. 
24. Τις υπ’ αριθμ. α) Γ.Π./οικ.8502/21-01-2009 (ΦΕΚ 114/Τ.Β./27-01-2009 Απόφαση του 
Υπουργείου υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Αρμοδιότητες Υποδιοικητού 2ης Υ.Πε. Πειραιώς 
και Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκαν με την αριθμ. ΓΠ/οικ. 38620/20-03-2009 Απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 592/Β’/1-04-2009 και β) Γ.Π./ οικ.91837/6-07-
2009 Απόφαση του Υπουργείου υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Αρμοδιότητες Υποδιοικητού 
2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου (ΦΕΚ 1395/Β’/14-07-2009). 



25. Το υπ’ αριθμ. 9187/8-12-2009 έγγραφο του Διοικητή του Γ.Ν Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»  που 
αφορά στην έγκριση προκήρυξης μιας (1) θέσης Επιμελητή Β’ Ειδικευμένου γιατρού Ε.Σ.Υ. Γενικής 
Ιατρικής επί θητεία, για το Π.Ι Οινουσσών, αρμοδιότητας του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ». 
26. Το με αριθμό 30/18-11-2009 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. 
Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» που αφορά στην έγκριση προκήρυξης μιας (1) θέσης Επιμελητή Β’ Γενικής 
Ιατρικής του Π.Ι. Οινουσσών. 
27. Την υπ’ αριθμ. Υ10α/147006/30-11-2009 Απόφαση της Γεν. Δ/ντριας Υγείας, με την οποία 
μεταξύ άλλων γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Κας Μπάφα Παναγιώτας του Ιωάννη, 
Επιμελήτριας Α’ Γεν. Ιατρικής στο Π.Ι. Οινουσσών αρμοδιότητας του Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ». 

Η ανωτέρω θέση προέκυψε από παραίτηση ιατρού. 
28.      Την υπ’ αριθμ. 33/21-12-2009 απόφαση του Δ.Σ του Γ.ν ΧΙΟΥ περί προκήρυξης της θέσης 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
  Την πλήρωση  μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ Γενικής ιατρικής, επί 
θητεία, για το Π.Ι Οινουσσών, αρμοδιότητας του γ.ν Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 
 
 
Α. Για την κατάληψη των ανωτέρω θέσεων που προκηρύσσονται γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι 
όσοι  έχουν: 
         α) Ελληνική ιθαγένεια ή προέρχονται από Κράτη Μέλη  της Ε.Ε. 
         β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 
         γ) Τίτλο  άσκησης αντίστοιχης με τη θέση Ιατρικής ειδικότητας.  
 
Β. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

• Αίτηση-Δήλωση σε ειδικό έντυπο για τη συγκεκριμένη θέση. 
• Αντίγραφο πτυχίου. 
• Αντίγραφο απόφασης άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος. 
• Αντίγραφο απόφασης χορήγησης άδειας τίτλου ιατρικής ειδικότητας. 
• Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται: 

α) Ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και 
      β)  η ασκούμενη ειδικότητα . 
• Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. 
• 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 και από την  παρ. 8 του άρθρου 37 του Ν. 2519/97 δηλαδή : 
- η ιατρική προϋπηρεσία (σε νοσοκομεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ελεύθερο 
επάγγελμα). 

      -  Επιστημονικό έργο και η επιστημονική δραστηριότητα. 
- Εκπαιδευτικό έργο. (ως εκπαιδευτή και ως εκπαιδευόμενου) 
- Η τυχόν προηγούμενη θητεία στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ και οι ετήσιες εκθέσεις 

αξιολόγησης κατ’ αυτήν. 
• Όσοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, 

να υποβάλλουν βεβαίωση εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου  του Ν.Δ 
67/68 ή νόμιμης απαλλαγής. 

• Για την  απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται επίσημα πιστοποιητικά ή 
βεβαιώσεις. Πιστοποιητικά από ξένη χώρα υποβάλλονται από τον υποψήφιο κυρωμένα 
από την οικεία προξενική αρχή της Ελλάδος και επίσημα μεταφρασμένα. 

• Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου 
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 οποιασδήποτε πλήρη 
επιστημονική εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο Βιογραφικό σημείωμα, επιστημονικές 



εργασίες γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες στην 
ελληνική γλώσσα. 

• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για διορισμό γιατρού στην οποία ν’ αναφέρονται: 
     -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  

 -ότι δεν έχει παραιτηθεί από τη θέση κλάδου γιατρών ΕΣΥ πριν από τη συμπλήρωση 
ενός (1) χρόνου από το διορισμό ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) 
χρόνια από τη  ημερομηνία παραίτησης του. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
    Η αίτηση -δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία (20) 
είκοσι ημερών που αρχίζει την 20/01/2010  και λήγει στις  08/02/2010.  
  Οι  Αιτήσεις –δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Νοσοκομείο μας εις τριπλούν 
(μία σειρά  με όλα τα δικαιολογητικά επικυρωμένα και δυο σειρές απλές φωτοτυπίες). 
Αιτήσεις – δηλώσεις με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στο 
Νοσοκομείο μας με συστημένο δέμα, εντός της καθορισμένης ημερομηνίας, στην διεύθυνση. 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 

82100 ΧΙΟΣ 
Από το Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου μας , οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν 
κάθε συμπληρωματική πληροφορία και στο  τηλέφωνο 2271350108 , 2271350254. 

Χίος    08-01-2009 

   Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

                                                                                            Ι. ΞΕΝΑΚΗΣ 


