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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ανακοινώνουμε ὁτι Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» αναννωρίσθηκε

κατάλληλο για την σκηση των ιατρών στην ειδικότητα της Παιδιατρικής σύμφωνα µε την
Γδα/Γ.Π.51730/21/22 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2718 Β/1-6-2022.
Με την Γ24α/517531/21/21-11-2022 Υ.Α. απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Θ6054/Η' /2022
εγκρίθηκε η μεταφορὰ /μετατροπή μίας (1) οργανικής θἐσης ειδικευόµενου ιατρού ειδικότητας
Χειρουργικής, η οποία έχει συσταθεἰ µε την υπὀ στοιχεία Α3β/οικ.1286/29-01-1987 Κ.Υ.Α. (3 ᾿40),
σε μία (1) οργανική θἐση ειδικευόµενου ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής στο Γενικό Νοσοκο:εἰο
Χίου «Σκυλίτσειο».

Η πλήρωση της παραπάνω θέσης, σε πρώτη εφαρμογὴ εφ΄ ὀσον κατατεθούν περισσότε ρες
των δύο αιτήσεις, θα γίνει ὕστερα απὀ κλήρωση, που θα πραγµατοποιηθεί στις 10 /03/ 25 ημέρα
Παρασκευή και ὡρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ἃ. Κοινωνικής Μέ ριμνας,
Π.Ε.Χίου, Κ.Μονομᾶάχου 35-37 Κολέγιο ενώπιον επιτροπής που θα συγκροτηθεί! µε απόφαση
Αντιπεριφερειάρχη Χίου Και στην οποία Θα συμμετέχουν (2) δύο απὀ τοὺς ενδιαφερόμενους
ιατρούς.

Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος ὁσοι πληρούν τις προὐποθέσεις τοποξέτησης-
πρὀσληψης:α) Δεν εἶναι διορισµένοι ἡ δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους στην ειδικόττ:α της
Παιδιατρικής.
β) Δεν εἶναι διορισµένοι, δεν ἐχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους ἡ δεν εἶναι σε αναμονή για
ειδίκευση σε ειδικότητα διάφορη της Παιδιατρικής

Η κλήρωση αφορά ὁλους ὁσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις, ενώ ὁσοι απὀ αὐτοὺς δεν
αναδειχθούν για την κάλυψη της θέσης, διαμορφώνουν την νέα σειρά προτεραιότητας;µε την σ-ιρὰ
που κληρώθηκαν και με την προὔπόθεση ὁτι το ενδιαφἑρον τοὺς να παραμείνουν στη νέα σειρά το
εἶχαν δηλώσει γραπτώς πριν την κλήρωση.

Ο Ιατρός που θα κληρωθεί χάνει το δικαίωμα που τυχόν απορρέει απὀ προγενέστερη; αἴτ'ησὴ
του σε νοσηλευτικὀ ἵδρυμα που χορηγεῖ μερικὀ χρόνο ἄσκησης στην ειδικότητα της Παιδι-- ρι«ῆς,ενώ οἱ υπόλοιποι το διατηρούν εφόσον δεν αναδειχθούν υποψήφιοι για την κάλυψη της θέσης αγ
την. εν λόγω κλήρωση.

Το χρονικό διάστηµα υποβολἠς αιτήσεωνεἶναι απὀ 20 -Ο02 -23 ἑως και 6--Ο03- 13 (10
εργάσιμες ημέρες)

θ] Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων
παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν εγκαίρως τα παραπάνω στους Ιατρικοὺύς Συλλόγους ,στα
Κέντρα Υγείας καὶ τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της αρμοδιότητᾶς τους

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.Γεν.Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας Περιφερειών της Επικράτειας
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(Με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περ. Ενότητες)
2.Πανελλύνιο Ιατρικό Σύλλογο
(Με την παράκληση να ενημερώσουν τους Ιατρικοὺς Συλλόγους)
3.Ἱοτρικοί Σύλλογοι Β.Αιγαἰου

4Όλες τις ΔΥΠΕ της χώρας (Με την παράκληση να ενημερωθούν τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
αρμοδιότητά σος)5.,Γεν.Νοσοκομεΐίο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

ΚΟΙΝΟΓΟΙΗΣΗ
1.Υπουργεῖο Υγείας
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π.
Τρµήµσ Εἰδικευόµενων Ιατρών
2,Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας δι Μέριμνας

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Έτ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ἂΔΗΜ.ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ων...
ον μτεία

ἃς ἃ Κοιν. Μέριμνας
ψμ|-ν ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΑΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
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