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                                           ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. 
 
 

Ο Αναπληρωτής ∆ιοικητής της αποκεντρωµένης οργανικής µονάδας Γενικό Νοσοκοµείο – Κ.Υ. 
Ιεράπετρας έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) Των άρθρ. 26 του Ν.1397/1983 (ΦΕΚ143/1983 τ.Α΄) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας» 
β) Της παρ. 2 του άρθρ. 43 του Ν.1759/1988 (ΦΕΚ50/1988 τ.Α΄) «Ασφαλιστική κάλυψη 
ανασφάλιστων οµάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» 
όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρ. 39 του Ν.2072/1992 (ΦΕΚ125/1992 τ.Α’) «Ρύθµιση 
επαγγέλµατος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών 
αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» 
γ) Του άρθρ. 13 του Ν.1965/1991 (ΦΕΚ146/1991 τ.Α’ ) «Τροποποίηση και συµπλήρωση των 
κειµένων διατάξεων του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.) και άλλες διατάξεις» 
δ) Των άρθρ. 65 και 84 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ123/τ.Α΄) «Εκσυγχρονισµός και Οργάνωση 
Συστήµατος Υγείας» 
ε) Του άρθρ. 4 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ34/1994 τ.Α΄) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήµατος 
Υγείας και άλλες διατάξεις» 
στ) Του άρθρ. 7 του Ν.2345/1995 (ΦΕΚ213/1995 τ.Α΄) «Οργανωµένες υπηρεσίες παροχής 
προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» 
ζ) Του 34 του Ν.2519/1997 (ΦΕΚ165/1997 τ.Α΄) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες 
διατάξεις» 
η) Του άρθρ.39 του Ν.2737/1999 (ΦΕΚ174/1999 τ.Α΄) «Μεταµοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και 
οργάνων και άλλες διατάξεις» 
θ) Του άρθρ. 13 του Ν.2889/2001 (ΦΕΚ37/2001 τ.Α΄) «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις» 
ι) Του άρθρ. 10 του Ν.2955/2001 (ΦΕΚ256/2001 τ.Α΄) «Προµήθειες νοσοκοµείων και λοιπών 
µονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 
ια) Του άρθρ. 19 του Ν.3106/2003 (ΦΕΚ30/2003 τ.Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήµατος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
ιβ) Του άρθρ.6 του Ν.3204/2003 (ΦΕΚ296/2003 τ.Α΄) «Τροποποίηση και συµπλήρωση της 
νοµοθεσίας για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» 
ιγ) Του άρθρ. 34 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ81/2005 τ.Α΄) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
ιδ) Του άρθρ. 45 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ176/2005 τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία των 
υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» 
ιε) Του άρθρ. 3 του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ25/2007 τ.Α΄) «Κύρωση Συµβάσεων υπέρ Νοµικών 
Προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 
διατάξεις» 
ιστ)Του άρθ. 18 του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ134/2007 τ.Α΄) «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από 
το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 
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ιζ) Του Ν.3754/2009 (ΦΕΚ43/11-3-2009 τ.Α΄) «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών 
ιατρών του Ε.Σ.Υ., σύµφωνα µε το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» 
ιη) Του άρθ. 3 παρ. 2 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ129/3-8-2010 τ.Α΄) «Αναβάθµιση του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» 
ιθ) Του Ν.3896/2010 (ΦΕΚ 207/8-12-2010 τ.Α΄) «Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της 
ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης-Εναρµόνιση της 
κείµενης νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις» 
κ)  Του άρθ. 55 και 59 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/2-3-2011 τ.Α΄) «∆ιαθρωτικές αλλαγές στο 
σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» 
κα) Του άρθρου 66 παρ. 31 & 32 του Ν.3984/2011 (ΦΕΚ 150/27-6-2011 τ.Α΄) «∆ωρεά και 
µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» 
κβ) Του άρθ. 22 παρ. 4 του Ν.4208/2013 (ΦΕΚ 252/18-11-2013 τ.Α΄) «Ρυθµίσεις Υπουργείου 
Υγείας και άλλες διατάξεις» 
κγ) Του άρθ. 22 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/24-12-2014 τ.Α’ ) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, 
βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες 
διατάξεις»  
κδ) Του άρθρου 43, 35 και 36 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21-2-2016 τ.Α΄) «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
2. Τις διατάξεις του Π. ∆/γµατος 131/1987 (ΦΕΚ73/1987 τ.Α΄) 
3. Την υπ’αρ.∆Υ1γ/οικ.41255/1992 (ΦΕΚ97/1993 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε 
µε την υπ’αρ.∆Υ1γ/οικ.25338/1993 (ΦΕΚ37/1993 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε 
µε την υπ’αρ.∆Υ13α/21804/1997 (ΦΕΚ859/1997 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση 
4. Την υπ’αρ.∆Υ13α/οικ.39832/1997 (ΦΕΚ1088/1997 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση 
5. Την υπ’αρ.Υ10α/2103/2003 (ΦΕΚ33/2003 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση 
6. Την υπ’αρ.Υ10α/Γ.Π. οικ. 60934/8-7-2014 Υπουργική Απόφαση «Χαρακτηρισµός ως άγονων, 
αποµακρυσµένων, νησιωτικών και προβληµατικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους 
επικουρικούς ιατρούς» 
7. Την υπ’αρ.Α2α/οικ.24317/2016 (ΦΕΚ 1005/2016 τ.Β΄) Υπουργική απόφαση «Κατάρτιση και 
τήρηση καταλόγου-διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών ιατρών» άρθρο 6 
8. Την υπ’αρ.Α2α/Γ.Π.οικ.22211/22-3-2016 (ΦΕΚ 794/2016 τ.Β΄) Υπουργική απόφαση «∆ιαδικασία 
και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών ΕΣΥ και προθεσµία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών» 
9. Το υπ’αρ.Α2α/Γ.Π.οικ.37742/26-5-2016 έγγραφο Υπουργείο Υγείας «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε 
υποβολή ξενόγλωσσων δικαιολογητικών για θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ» 
10. Την αρ. Α2α/Γ.Π./οικ.30256/22-4-2016 Υπουργική απόφαση έγκρισης για προκήρυξη µίας 
θέσεως ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας του κλάδου ιατρών ΕΣΥ στο Γ.Ν. Λασιθίου (πρώην 
Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας) 
11. Την αρ. Α2α/Γ.Π./οικ.39771/1-6-2016 Υπουργική απόφαση για προκήρυξη µίας θέσεως 
ειδικότητας Καρδιολογίας, µίας θέσεως Αναισθησιολογίας και µίας θέσεως Χειρουργικής του κλάδου 
ιατρών ΕΣΥ στο Γ.Ν. Λασιθίου (πρώην Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρα) 
12 Τις αρ. 358/15/30-5-2016 και 389/16/3-6-2016 αποφάσεις ∆Σ Γ.Ν. Λασιθίου & Γ.Ν.-Κ.Υ. 
Νεαπόλεως για έγκριση προκήρυξης για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων της αποκεντρωµένης 
οργανικής µονάδας Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας 
13.  Τον οργανισµό του Νοσοκοµείου 

 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 

Την πλήρωση: 
-Μίας (1) θέσης επιµελητή Β΄, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας ειδικευµένου Ιατρού κλάδου ΕΣΥ 
επί  θητεία 
-Μίας (1) θέσης επιµελητή Β΄, ειδικότητας Καρδιολογίας ειδικευµένου Ιατρού κλάδου ΕΣΥ επί  θητεία 
-Μίας (1) θέσης επιµελητή Β΄, ειδικότητας Αναισθησιολογίας ειδικευµένου Ιατρού κλάδου ΕΣΥ επί  
θητεία 
-Μίας (1) θέσης επιµελητή Β΄, ειδικότητας Χειρουργικής ειδικευµένου Ιατρού κλάδου ΕΣΥ επί  θητεία 
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Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι έχουν: 
 
1)  Ελληνική Ιθαγένεια ή Ιθαγένεια κράτους µέλους της Ε.Ο.Κ. 
2)  Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλµατος. 
3)  Τίτλο αντίστοιχης µε τη θέση Ιατρικής Ειδικότητας. 
4)  Ηλικία που να µην υπερβαίνει το 50ο έτος. 
5)  Ουδείς υποβάλλει υποψηφιότητα για θέση κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ. σε νοσοκοµείο, αν δεν έχει 
εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου που ορίζει το Ν.∆. 67/1968 (ΦΕΚ 303/Α’) ή δεν έχει νόµιµη 
απαλλαγή. 
Για τον διορισµό στις παραπάνω θέσεις δεν απαιτείται προϋπηρεσία στην ειδικότητα σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 1759/88 άρθρο 43 παρ. 2 και το Ν. 1965/91 άρθρο 13 παρ. 2. 
 
 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν εις τριπλούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
1.  Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του  
Υπουργείου  Υγείας  ( www.moh. gov .gr ),  καθώς  και  στην  ιστοσελίδα  της  7 ης  Υ.ΠΕ  
(www.hc- crete .gr) και σε εκείνη του Νοσοκοµείου (http://ierapetrahospital.blogspot.gr ) ή 
χορηγείται από  το  Τµήµα  Ανθρώπινου  ∆υναµικού  του  Νοσοκοµείου .  Η  αίτηση  –  δήλωση  
συµπληρώνεται µε ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνει. Αιτήσεις σε  άλλο  έντυπο  ή  
αιτήσεις  στις  οποίες  δεν  έχουν  συµπληρωθεί  όλα  τα  απαιτούµενα  στοιχεία, δεν γίνονται 
δεκτές. 
2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστηµίου κράτους µέλους της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απαιτείται  και  φωτοαντίγραφο  επίσηµης  µετάφρασης.  Σε περίπτωση  
πτυχίων  από  χώρες  εκτός  της  Ευρωπαϊκής  Ένωση ς,  απαιτείται φωτοαντίγραφο του 
ξενόγλωσσου π τυχίου, φωτοαντίγραφο επίσηµης µετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης 
ισοτιµίας του ∆ΟΑΤΑΠ. 
3.  Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος. 
4.  Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας. 
5.  Βεβαίωση  του  οικείου Ιατρικού  Συλλόγου στην  οποία  να  βεβαιώνεται  ο  συνολικός χρόνος 
άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος, η ασκούµενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής 
της. 
6.  Πιστοποιητικό  γέννησης  ή  φωτοαντίγραφο  του  δελτίου  αστυνοµικής  ταυτότητας  ή 
φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
7.  Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόµιµης απαλλαγής εκδοθείσα από 
την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. 
8.  Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για διορισµό ιατρού, στην οποία να αναφέρονται τα εξής: 
(α) ότι δεν έχει αρνηθεί διορισµό σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση,  ότι  
έχουν  συµπληρωθεί  πέντε  (5)  χρόνια  από  την  παρέλευση  της προθεσµίας ανάληψης 
υπηρεσίας, 
(β)  ότι  δεν  έχει  παραιτηθεί  από  θέση  του  κλάδου  ιατρών  Ε.Σ.Υ.  πριν  από  την συµπλήρωση 
δυο (2) χρόνων από το διορισµό του ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συµπληρωθεί πέντε (5) 
χρόνια από την ηµεροµηνία παραίτησής του, 
(γ) ότι έχει συµπληρώσει δύο (2) χρόνια συνεχούς υπηρεσίας σε οµοιόβαθµη µε την κρινόµενη 
θέση εάν είναι ήδη ιατρός του Ε.Σ.Υ. 
9.  Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για διορισµό ιατρού, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν 
υπηρετεί στο Ε.Σ.Υ. ή ότι έχει υποβάλλει παραίτηση από τη θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. στην οποία 
υπηρετεί. Η παραίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί στον φορέα που υπηρετεί  ο  υποψήφιος,  
µέχρι  τη  λήξη  προθεσµίας  υποβολής  δικαιολογητικών  της παρούσας προκήρυξης. 
10. Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο να αναγράφονται περιληπτικά τα ουσιαστικά προσόντα του 
υποψήφιου και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 37 του 
Ν.2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α’) και όπως αυτά ιεραρχούνται στην αριθ. ∆Υ13Α/οικ.39832/97 απόφαση 
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, δηλαδή: 
 α) Ιατρική Προϋπηρεσία. 
 β)Προϋπηρεσία σε Νοσοκοµείο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, σε Φορείς  
 Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας σε Ιδιωτικό Τοµέα σε Ελεύθερο  
 Επάγγελµα. 
 γ) Κλινική Εµπειρία. 
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 δ) Επιστηµονικό Έργο. 
 ε)  Εκπαιδευτικό Έργο. 
 στ)  Ανταπόκριση στο Ιατρικό Λειτούργηµα. 
 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 αξιολόγησή του 
από το Συµβούλιο Κρίσης. 
11. Για  την  απόδειξη  των  ουσιαστικών  προσόντων  που  αναφέρονται  στο  βιογραφικό 
σηµείωµα, απαιτείται η υποβολή επίσηµων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. 
12. Οι  επιστηµονικές  εργασίες  αναφέρονται  στο  βιογραφικό  σηµείωµα  του  υποψηφίου 
περιληπτικά.  Αντίτυπα  δηµοσιευµένων  επιστηµονικών  εργασιών  και  επιστηµονικά περιοδικά 
στα οποία έχουν δηµοσιευθεί τέτοιες εργασίες, υποβάλλονται κατά την κρίση του  υποψηφίου.  
Επιστηµονικές  εργασίες  γραµµένες  σε  ξένη  γλώσσα  πρέπει  να υποβάλλονται και 
µεταφρασµένες στην ελληνική γλώσσα. 
13. Οι πολίτες κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση γνώσης 
της ελληνικής γλώσσας, η οποία χορηγείται µετά από εξετάσεις ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής 
του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) κατά τα οριζόµενα στην ∆/10424/31 -3 -1993 (ΦΕΚ 
263 Β’) Υπουργική Απόφαση. Για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστηµίου ή 
έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας. 
14. Όλα  τα  ξενόγλωσσα  πτυχία  και  πιστοποιητικά  θα  πρέπει  απαραίτητα  να  έχουν 
µεταφραστεί επίσηµα στην ελληνική γλώσσα από τις αρµόδιες προς τούτο αρχές της ηµεδαπής. 
Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει  να  φαίνεται  
και  η  σφραγίδα  της  Χάγης  (APOSTILLE)  που  έχει  τεθεί  στο πρωτότυπο πτυχίο ή 
πιστοποιητικό.  
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
 
Η αίτηση - δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Νοσοκοµείο - Κ.Υ. 
Ιεράπετρας µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών ήτοι από 10-6-2016 έως και 29-6-2016. 
Αιτήσεις - δηλώσεις µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικά µαζί µε τα δικαιολογητικά, µε 
συστηµένο δέµα, στην καθορισµένη ηµεροµηνία και στη ∆/νση: Γεν. Νοσ/µείο - Κ.Υ. Ιεράπετρας, 
Καληµεράκη 6 Ιεράπετρα Κρήτης Τ.Κ. 72 200. Αιτήσεις - δηλώσεις µετά την λήξη της προθεσµίας 
δεν γίνονται δεκτές. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο 
Προσωπικού (Πετρούλα Κατσιδονιώτη) και στο τηλέφωνο 28423 - 40205 τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες. 
 
 

Ο ΑΝ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
α/α 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
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