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Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» έχοντας υπ΄ όψιν:
1. Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου,
2. την  υπ΄αριθμ.  Γ4β/Γ.Π.  οικ.2416/15-01-2020,  ΦΕΚ  30/17-01-2020/τ.  ΥΟΔΔ  Υπουργική  Απόφαση  του

Υπουργείου Υγείας περί του Διορισμού του κ. Κάτσακα Οδυσσέα ως Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»,

3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.2889/2001, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρ.
2 του Ν.3204/2003, του άρθρ. 8 του Ν.3868/2010 και τις διατάξεις του άρθρ. 35 του Ν.4865/2021.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.3 του Ν.3868/2010, ο οποίος αντικαθιστά το 1ο εδάφιο της παρ.1, του
άρθρου 7 του Ν.2889/01. 

5. Τις διατάξεις του εδαφ.25 της παρ.11,του άρθρου 3 του Ν.3527/2007.

6. Την υπ΄αριθμ. 5218/12-02-2020 Απόφαση του Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης σχετικά με τον
ορισμό Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ.

7. Τις ανάγκες του Νοσοκομείου

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον ορισμό του Διευθυντή/ντριας Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ»,  τους/τις  ιατρούς  που  έχουν  δικαίωμα  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του  άρθρου  7  του
Ν.2889/2001 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει «1. Στην Ιατρική Υπηρεσία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. προΐσταται
ιατρός  με  θέση  Συντονιστή  Διευθυντή,  ή  o  μοναδικός  Διευθυντής,  προϊστάμενος  τμήματος,  εργαστηρίου  ή
μονάδας ή ο προσωρινός προϊστάμενος τμήματος, εργαστηρίου ή μονάδας με βαθμό Διευθυντή.….»

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτηση και πλήρες βιογραφικό σημείωμα
στο Γραφείο του Διοικητή του Νοσοκομείου (μέσω του Γραφείου Πρωτοκόλλου) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
δέκα  (10)  ημερών  από  την  ημέρα  της  ανάρτησης  πρόσκλησης  αυτής  στους  πίνακες  ανακοινώσεων  του
Νοσοκομείου,  δηλαδή  από  τη  Δευτέρα  23-01-2023  έως  και  την  Τετάρτη  01-02-2023.  Τα  συνημμένα
δικαιολογητικά της αίτησης θα φέρουν αρίθμηση από τον/την αιτούντα/αιτούσα.

Μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων  και  των  βιογραφικών  σημειωμάτων  των
υποψηφίων οι αιτήσεις μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων θα διαβιβαστούν στο Επιστημονικό
Συμβούλιο  του  Νοσοκομείου  το  οποίο  θα  καταρτίσει  πίνακα  αξιολόγησης  των  υποψηφίων  με  κριτήρια  την
επιστημονική  επάρκεια,  τις  διοικητικές  ικανότητες,  την  εκπαιδευτική  και  ερευνητική  δραστηριότητα,  τη
συμπεριφορά προς τους ασθενείς, το κύρος τους μεταξύ των συναδέλφων και το πνεύμα συνεργασίας τους. Το
Επιστημονικό Συμβούλιο στη συνέχεια θα υποβάλλει τον πίνακα στον Διοικητή του Νοσοκομείου.
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Ο Διοικητής του Νοσοκομείου θα διαβιβάσει τον πίνακα αξιολόγησης μαζί  με εισήγησή του προς τον
Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας-Θράκης, ο οποίος θα ορίσει έναν/μία από τους τρεις (3) πρώτους του πίνακα,
ως Διευθυντή/τρια της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας με τριετή θητεία, χωρίς να δεσμεύεται από τη
σειρά εγγραφής.

Εάν  δεν  υποβληθούν  αιτήσεις  μέσα  στην  αποκλειστική  προθεσμία  των  δέκα  (10)  ημερών,  ο
διευθυντής/ντρια της ιατρικής υπηρεσίας ορίζεται από τον Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας-Θράκης, μετά από
εισήγηση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» και στον πίνακα ανακοινώσεων
αυτού.

           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                                                                      ΤΟΥ  Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Συντονιστές Διευθυντές, μοναδικοί Διευθυντές Τμήματος ή μονάδας ή εργαστηρίου, προσωρινοί 
προϊστάμενοι Τμήματος, μονάδας ή εργαστηρίου

2. Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας

3. Δ/ντρια Διοικητικής Υπηρεσίας 

4. Δ/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
5. Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου
6. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
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