
                                                                        
         EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     6 η  ΥΓ.ΠΕ.  

  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                      27/3/2018                                                 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ: 
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Γ.Ν.Κέρκυρας εξέδωσε την υπ.αρ.6924/27-3-2018 προκήρυξη για 
πλήρωση θέσεων κλάδου ιατρού ΕΣΥ επί θητεία: 
 
1 θέση στον βαθμό του ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη 
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) 
 
1 θέση στον βαθμό του Επιμελητή Α’ ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη 
Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, 
προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το 

Τ.Ε.Π.) 
 
1 θέση στον βαθμό του Επιμελητή Α’ ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ– ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα 
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην 
επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του 
έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) 
 
1 θέση στον βαθμό του Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα 
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην 
επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του 
έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) 
 
1 θέση στον βαθμό του Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή 

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη 
Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, 
προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το 

Τ.Ε.Π.) 
 
2 θέσεις στον βαθμό του Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ για τον Ψυχιατρικό Τομέα 

του Γ.Ν.Κέρκυρας. 
 

  Υποβολή δικαιολογητικών 10/4/2018 και ώρα 12 μ.μ. και λήγει στις 27/4/2018 και ώρα 23:59. 

 

                       Ο Διοικητής του Γ.Ν.Κέρκυρας   

              Κακαβίτσας Φοίβος-Ευάγγελος 


