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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Χαλκίδα,  18/07/2022                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                        

5η Υγειονομική Περιφέρεια   

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 

Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας- 

Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης 

 

                                                     

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

   

 Ανακοινώνουμε την δυνατότητα άμεσης πρόσληψης 9 θέσεων Ιατρικού Επικουρικού Προσωπικού και 

την άμεση ενίσχυση του Γ.Ν. Χαλκίδας σύμφωνα με τις  αριθ. Γ4α/ΓΠ18133/13-3-2020,  Γ4α/ΓΠ1055/3-

2-2021 και  Γ4α/ΓΠ28406/2-6-2021 εγκρίσεις του Υπουργείου Υγείας, για πρόσληψη επικουρικών Ιατρών 

των εξής ειδικοτήτων : 

• Αναισθησιολογίας, αριθμός θέσεων (1) και διάρκειας δύο (2) ετών. 

• Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας – 

Φυματιολογίας ή Γενικής Ιατρικής για το ΤΕΠ,  αριθμός θέσεων (1) και διάρκειας τριών  (3) ετών. 

• Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή  Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή 

Χειρουργικής ή Νεφρολογίας  για τη ΜΕΘ (με εξειδίκευση και ελλείψει αυτής χωρίς εξειδίκευση),  

αριθμός θέσεων (2) και διάρκειας τριών (3) ετών. 

• Νεφρολογίας  ή Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, αριθμός θέσεων (2) και διάρκειας τριών (3) ετών. 

• Χειρουργικής,  αριθμός θέσεων (1) και διάρκειας  ενός  (1) έτους. 

• Ακτινοδιαγνωστικής,  αριθμός θέσεων (1) και διάρκειας  ενός (1) έτους. 

• Ψυχιατρικής,  αριθμός θέσεων (1) και διάρκειας  ενός  (1) έτους. 

• Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας, αριθμός θέσεων (1) και διάρκειας  ενός (1) έτους. 

• Οφθαλμολογίας,  αριθμός θέσεων (1) και διάρκειας  δύο (2) ετών. 

  

 Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους μέσω 

email στο grdioik@chalkidahospital.gr ενώ πληροφορίες μπορούν τηλεφωνικά 2221355888-889, για την 

άμεση πρόσληψη τους. 

 

 

 

      Ταχ. Δ/νση: 

Περιοχή Βαθροβουνίου,  

34100, Χαλκίδα  

           Τμήμα: Γραμματεία Διοικητή   

    Τηλέφωνο:                                                                                              22213-55888-889 

E-mail:   grdioik@chalkidahospital.gr 
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  Η Διοίκηση του Νοσοκομείου συνεχίζει απρόσκοπτα την ενδυνάμωση του Νοσοκομείου με ιατρικό 

προσωπικό για την εξασφάλιση της άμεσης και ποιοτικής εξυπηρέτησης των πολιτών, με την στήριξη του 

Υπουργείου Υγείας και της 5ης  Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς  Ελλάδας.  

 

 

 

Ο Διοικητής 

του Γ.Ν. Χαλκίδας 

Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Μ.  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 
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