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Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία  Γ.Ν. Λαµίας 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 προσθετικών 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) 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» 
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 Ν.3868/2010 (ΦΕΚ /129/3-8-2010τ.Α΄)Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος 
Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
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Αλληλεγγύης» 
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. Τον οργανισµό του Νοσοκοµείου 
7. Την υπ’αριθµ.Υ489/30-7-2014(ΦΕΚ/2093/Β/31-7-2014)απόφασηΠρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα Γρηγοράκο». 
8. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/122/18878/5-8-2014 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006,όπως ισχύει. 
9. Την υπ΄αριθµ.  Υ10α/ΓΠ/71458/28-8-2014 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας, 
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθµ. Υ10α/ΓΠ /οικ. 83925/30-9-2014 όµοια  
10. Την υπ΄αριθµ. 23/7-10-2014 (θ, 2ο ) απόφαση ∆Σ του ΓΝ Λαµίας 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Προκηρύσσουµε µία (1) θέση ∆ιευθυντή Νεφρολογίας ειδικευµένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ επί 

θητεία, για το ΓΝ Λαµίας:  

 
1. Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν: 

� Ελληνική Ιθαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της ΕΟΚ. 
� Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος. 
� Τίτλο αντίστοιχης µε τη θέση ιατρικής ειδικότητας. 
� Ηλικία που να µην υπερβαίνει το -60ο – έτος για τις θέσεις ∆ιευθυντή  
� Ελάχιστο χρόνο άσκησης της απαιτούµενης ιατρικής ειδικότητας απαιτείται: 

 Για τη θέση µε βαθµό ∆ιευθυντή , άσκηση ειδικότητας -4- τουλάχιστον ετών. 
�    Από τα ανωτέρω όρια ηλικίας εξαιρούνται όσοι υπηρετούν στον κλάδο ιατρών  
     ΕΣΥ 
�   Οι υποψήφιοι που κατέχουν το βαθµό ∆ιευθυντή πρέπει να έχουν συµπληρώσει   
     εξαετία από τη λήψη του βαθµού, πλήν των περιπτώσεων που διεκδικούν θέση  
     Συντονιστή ∆/ντή σε ανοιχτή Προκήρυξη 

 
 

2. ∆ικαιολογητικά 
Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν τα εξής ∆ικαιολογητικά: 

� Αίτηση-δήλωση σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 
      Αιτήσεις σε άλλο έντυπο δε γίνονται δεκτές. 
� Αντίγραφο πτυχίου. 
� Αντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος. 
� Αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας. 
� Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου που να φαίνεται: 

1. Ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος. 
2. Η ασκούµενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της. 

� Πιστοποιητικό γέννησης. 
Βιογραφικό σηµείωµα, το οποίο συντάσσεται από τους υποψηφίους στο οποίο να 
γράφονται περιληπτικά τα προσόντα και ιδιαίτερα εκείνα που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 37 του Ν.2519/97 και όπως αυτά ιεραρχούνται στην 
αρ. ∆Υ13α/οικ. 39832/97 απόφαση Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας δηλαδή:  
α. Κλινική εµπειρία για θέσεις Επιµ.Α΄και ∆/ντών και εµπειρία για θέσεις Β΄και Επιµ.Γ΄ 
β. Το επιστηµονικό έργο.   
γ. Το εκπαιδευτικό έργο  
δ.  Η ιατρική προϋπηρεσία  για θέσεις Επιµ.Α΄και ∆/ντών (προϋπηρεσία σε νοσοκοµείο 
της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, σε φορείς πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, σε 
ιδιωτικό τοµέα και σε ελεύθερο επάγγελµα.)  
Για θέσεις Επιµ.Β΄και Επιµ.Γ΄ προϋπηρεσία στο Ε.Σ.Υ.  
ε. Ανταπόκριση στο ιατρικό λειτούργηµα, προκειµένου για θέσεις Επιµ. Α΄ και ∆/ντών. 
 



� ¨Όσοι υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου ή έχουν 
απαλλαγεί νόµιµα, να υποβάλουν βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου Ν.∆/τος 
67/68 ή νόµιµης απαλλαγής. 

� Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου δια διορισµό γιατρού στην οποία θα αναφέρονται: 
1. 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. 

2. ότι δεν έχει παραιτηθεί από τη 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. 

� Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό 
σηµείωµα υποβάλλονται επίσηµα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις. Πιστοποιητικά και 
βεβαιώσεις από ξένη χώρα, πρέπει να είναι κυρωµένα από την οικεία προξενική αρχή 
της Ελλάδας και επίσηµα µεταφρασµένα. 

      Οι Επιστηµονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα  
      περιληπτικά. 

           Ανάτυπα δηµοσιεύµατα επιστηµονικών εργασιών και επιστηµονικά περιοδικά 
          στα οποία έχουν δηµοσιευθεί τέτοιες εργασίες υποβάλλονται κατά την κρίση 
          υποψηφίου. Ο εισηγητής στο Συµβούλιο Κρίσης ή το ίδιο το Συµβούλιο 
          Κρίσης µπορεί να ζητήσει από τον κρινόµενο υποψήφιο να του προσκοµίσει 
          οποιαδήποτε εργασία αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σηµείωµα. 
          Επιστηµονικές εργασίες γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται 
          και µεταφρασµένες στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποψήφιοι πρέπει να 
          συγκεντρώνουν τα απαιτούµενα προσόντα κατά το χρόνο λήξεως της 
          προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών.     
          

Η αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τµήµα ∆ιαχείρισης 

Ανθρωπίνου ∆υναµικού του Νοσοκοµείου Λαµίας (ταχυδροµική ∆/νση: Παπασιοπούλου 

τέρµα, ΤΚ 35100, Λαµία)  µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από 22/10/2014 µέχρι 

και 10/11/2014   σε δύο (2) αντίγραφα . 

 
Αιτήσεις –δηλώσεις µπορούν να υποβληθούν και ταχυδροµικά µαζί µε τα δικαιολογητικά στη 

Γραµµατεία του νοσοκοµείου µε συστηµένο δέµα στη καθορισµένη ηµεροµηνία. 
Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να απευθύνονται για  κάθε συµπληρωµατική πληροφορία στο 
Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνου ∆υναµικού του Νοσοκοµείου καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες 

και ώρες στο τηλέφωνο 2231356649. 
 

                                                                                         
Ο  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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