
                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ           ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΧΑΝΙΑ   05-05-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                             Αριθ.Πρ.: 82665 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ∆ΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ                                                          ΤΑΧ . ∆/ΝΣΗ:  Ηρώων Πολυτεχνείου  11                                                       Ταχ.Κώδικας : 73133                                                                         ΠΛΗΡ.: Κ. Μπαχάρη                                                              E-MAIL : mpaxari@crete.gov.gr                                ΤΗΛ.: 28213 44218                                                    FAX:  28213 44219                                                                                                                                        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η        Σας ανακοινώνουµε ότι το νοσηλευτικό ίδρυµα Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" αναγνωρίσθηκε ως κατάλληλο να χορηγεί δύο (2) έτη άσκηση στην ειδικότητα της Νευροχειρουργικής, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ.Υ7α/Γ.Π.οικ.40790/24-04-2003 απόφαση (ΦΕΚ 566/Β/2003). Με την υπ΄αριθ.πρωτ.:Γ2α/οικ.9501/13-02-2020 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας (ΦΕΚ 560/Β) µία οργανική θέση ειδικευόµενων ιατρών ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής που είχε συσταθεί µε την υπ΄αριθ.Α3β/15192/4-12-1984 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 889/Β) µεταφέρεται/µετατρέπεται σε µια (1) οργανική θέση ειδικευόµενων ιατρών ειδικότητας Νευροχειρουργικής στο νοσηλευτικό ίδρυµα Γ.Ν. Χανίων "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ". Η πλήρωση της ανωτέρω θέσης σε πρώτη εφαρµογή και εφόσον ο αριθµός των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων ιατρών είναι µεγαλύτερος του αριθµού της θέσης, θα γίνει ύστερα από κλήρωση.  Στην κλήρωση µπορούν να λάβουν µέρος όσοι ειδικευόµενοι ιατροί πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: α. ∆εν είναι διορισµένοι ή δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισµού τους για ειδίκευση σε νοσηλευτικό ίδρυµα που χορηγεί πλήρη ή µερικό χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Νευροχειρουργικής. β. ∆εν είναι διορισµένοι, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισµού τους ή δεν είναι σε αναµονή για ειδίκευση σε ειδικότητα διάφορη της Νευροχειρουργικής. γ. Ειδικεύονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο υπ΄αριθ. 415/94 Π.∆. (ΦΕΚ 236/Α/94) και έχουν εκπληρώσει ενάµιση (1,5)έτος ειδίκευσης στην ειδικότητα της Χειρουργικής είτε ειδικεύονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην υπ΄αριθ.πρωτ.:Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/29-08-18 Υ.Α. (ΦΕΚ 4138/Β/18) και έχουν εκπληρώσει ένα (1) έτος ειδίκευσης στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής. Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν για την κάλυψη της θέσης διαµορφώνουν τη νέα σειρά προτεραιότητας µε τη σειρά που κληρώθηκαν και µε την προϋπόθεση ότι το ενδιαφέρον τους να παραµείνουν στη νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την κλήρωση. 
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Ο ιατρός που θα κληρωθεί χάνει το δικαίωµα που τυχόν απορρέει από προγενέστερη αίτησή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα που χορηγεί µερικό χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Νευροχειρουργικής, ενώ οι υπόλοιποι το διατηρούν εφόσον δεν αναδειχθούν υποψήφιοι για την κάλυψη της θέσης από την εν λόγω κλήρωση. Το χρονικό διάστηµα υποβολής των αιτήσεων είναι από 16 Ιουνίου 2020 έως και 30 Ιουνίου 2020.  Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί στις 02 Ιουλίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:15 στη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Ηρώων Πολυτεχνείου 11 (1ος όροφος), ενώπιον Επιτροπής που θα συγκροτηθεί µε Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης.  Οι ∆/νσεις ∆ηµόσιας Υγείας των Περιφερειών της χώρας παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν εγκαίρως τα παραπάνω στους Ιατρικούς Συλλόγους και τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα της αρµοδιότητάς τους.                                                                                                                                                                                 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                                                                                                     ΣΤΑΥΡΟΣ  ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γραφείο Περιφερειάρχη Κρήτης 2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Χανίων 3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη      σε θέµατα ∆ηµόσιας Υγείας     κ. Λάµπρο Βαµβακά  4. Υπουργείο Υγείας     ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού Ν.Π.     Τµήµα Ειδικευόµενων Ιατρών 5. ∆/νσεις ∆ηµόσιας Υγείας Περιφερειών της Επικράτειας 6. Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων 7. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 8. Ιατρικό Σύλλογο Χανίων   ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ Αρµόδιο Γραφείο                                             
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