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Αριθ. πρωτ. Οικ7873/157ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων 

Ταχ. Δ/νση : Χαϊνά 93
Ταχ. Κωδ.

Πληροφορίες
: 34 100 – ΧΑΛΚΙΔΑ

Γκίζα Βιολέττα
Τηλέφωνο : 2221353723
E-mail : vgkiza@naevias.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας-Γ.Ν-Κ.Υ.

Καρύστου- Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης αναγνωρίσθηκε ως κατάλληλο να χορηγεί 1 χρόνο

άσκησης στην ειδικότητα της Παιδιατρικής σύμφωνα με την αριθμ.

Υ7α/ΓΠ/οικ77063/03-06-2008 (ΦΕΚ 1084/Β/11-06-2008) Υ.Α και 1 χρόνο άσκησης

στην ειδικότητα Ουρολογίας σύμφωνα με την αριθμ. αριθ. Γ4β/οικ.85062/06-11-2015

(ΦΕΚ 2439/Β/11.11.2015).

Με την υπ.αρ. Αριθμ. Γ2α/58259/18-12-2020(ΦΕΚ 5752/Β/28-12-2020) Υ.Α

αποφασίστηκε η μεταφορά/μετατροπή δύο (2) οργανικών θέσεων ειδικευόμενων

ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, οι οποίες έχουν συσταθεί με την υπό στοιχεία

Υ4α/1328/ 17-02-1998 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 144), σε μία (1) οργανική θέση

ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής και σε μία (1) οργανική θέση

ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας, στην οργανική μονάδα έδρας

«ΧΑΛΚΙΔΑ» του Ν.Π.Δ.Δ. «Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας - Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ.

Καρύστου - Γενικό Νοσοκομείο Κύμης».

 Η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων-σε πρώτη εφαρμογή και εφόσον οι αιτήσεις είναι

πλέον των μία (1)  για κάθε ειδικότητα αντίστοιχα παιδιατρική και ουρολογία, θα γίνει

ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 09 Φεβρουαρίου 2021,ημέρα

Τρίτη και ώρα 10.00 στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Π.Ευβοίας

(Χαϊνά 93, Χαλκίδα) , ενώπιον Επιτροπής που θα συγκροτηθεί για την εν λόγω

κλήρωση.

Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ειδικευόμενοι ιατροί πληρούν τις

κάτωθι προϋποθέσεις:
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α.  Ειδικεύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ.αρ.πρωτ. Γ5α/Γ.Π. οικ.

64843/29-08-18 (ΦΕΚ 4138/Β) Υ.Α. για την ειδικότητα της παιδιατρικής.

β. .  Ειδικεύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ.αρ.πρωτ. Γ5α/Γ.Π. οικ.

64843/29-08-18 (ΦΕΚ 4138/Β) Υ.Α. για την ειδικότητα τη Ουρολογίας και έχουν

εκπληρώσει  ένα (1) έτος ειδίκευσης στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής .

γ. Δεν είναι διορισμένοι ή δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους για ειδίκευση

σε νοσηλευτικό ίδρυμα που χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της

Παιδιατρικής.

δ. Δεν είναι διορισμένοι ή δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους για ειδίκευση

σε νοσηλευτικό ίδρυμα που χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της

Ουρολογίας.

 ε. Δεν είναι διορισμένοι, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους ή δεν είναι σε

αναμονή για ειδίκευση σε ειδικότητα διάφορη της Παιδιατρικής και της Ουρολογίας.

στ. Οι ειδικευόμενοι αποστέλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις

οδηγίες πού έχουν αναρτηθεί στη σελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

www.pste.gov.gr

 Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις ενώ όσοι από αυτούς δεν

αναδειχθούν για την κάλυψη των θέσεων διαμορφώνουν τη νέα σειρά

προτεραιότητας με την σειρά που κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση ότι το

ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στη νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την

κλήρωση. Οι ιατροί που θα κληρωθούν χάνουν το δικαίωμα που τυχόν απορρέει από

προγενέστερη αίτηση τους, ενώ οι υπόλοιποι το διατηρούν εφόσον δεν αναδειχθούν

υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων από την εν λόγω κλήρωση. Το χρονικό

διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 1 Φεβρουαρίου έως και 8 Φεβρουαρίου

2021. Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της χώρας παρακαλούνται όπως

γνωστοποιήσουν εγκαίρως τα παραπάνω στους Ιατρικούς Συλλόγους και τα

Νοσηλευτικά Ιδρύματα της αρμοδιότητας τους.

                                                                                Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη

                                                                                  Ο Προϊστάμενος    της Δ/νσης

Βασίλης Ευστ. Λαγός

              Επόπτης Δημ. Υγείας
Πτυχ. Μηχανολόγος-Μηχανικός

                                                                                        Με βαθμό Α’
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Κοινοποίηση

1.Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κου Φάνη Σπανού

2.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ευβοίας Κου Γιώργου Κελαϊδίτη

3.Υπουργείο Υγείας Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν. Π. Τμήμα Ειδικευόμενων
Ιατρών

4.Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας Περιφερειών της Επικράτειας

5. Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας-Γ.Ν-Κ.Υ. Καρύστου- Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης

6.Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

7.Ιατρικός Σύλλογος Ευβοίας

ΑΔΑ: 91ΕΔ7ΛΗ-ΩΡΥ



ΑΔΑ: 91ΕΔ7ΛΗ-ΩΡΥ


		2021-01-14T12:53:20+0200
	Athens




