
      

                         
 

 

  
 

 

  

  

ΓΓΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΙΙΔΔΤΤΘΘΤΤΝΝΗΗ  

ΤΤΠΠΟΟΓΓ//ΝΝΗΗ  ΓΓΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΙΙΚΚΟΟΤΤ  

ΣΣΜΜΗΗΜΜΑΑ::  ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ  

ΠΠλληηρροουυοορρίίεεςς::  ΜΜΑΑΤΤΡΡΟΟΜΜΜΜΑΑΣΣΗΗ  ΒΒ..  

ΣΣηηλλ..:: 2132057841 
 

ΘΘέέμμαα: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΡΙΜΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΤ, ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟΤ, ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ ΚΑΙ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ 

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ»  

 

τετικά:  

 

1. Ο Οπγανιζμόρ ηος Γενικού Νοζοκομείος Νέαρ Ιυνίαρ «Κυνζηανηοπούλειο» (ΦΔΚ 

3485/31.12.2012 η. Β΄) 

2. Ο ενοποιημένορ Οπγανιζμόρ ηος Γενικού Νοζοκομείος Νέαρ Ιυνίαρ «Κυνζηανηοπού λειο» και ηος 

Γενικού Νοζοκομείος Παηηζίυν (ΦΔΚ 3515/31.12.2012, η.Β΄)  

3. Οι διαηάξειρ ηος άπθπος 7 ηος ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81Α΄/04.04.2005) «Δθνικό ύζηημα Τγείαρ και 

Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ  και λοιπέρ διαηάξειρ», όπυρ ηποποποιήθηκε, ζςμπληπώθηκε και ιζσύει.  

4. Σην Γ4β/Γ.Π.οικ. 91595/2019  απόθαζη ηος Τποςπγού Τγείαρ πεπί διοπιζμού ηος Γιοικηηή ηος 

Γ.Ν.Ν. Ιυνίαρ ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ-ΠΑΣΗΙΧΝ, ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ Ν. ΠΡΙΦΣΗ  (ΦΔΚ 

1114/31.12.2019 η. ΤΟΟΓ)  

5. Οι διαηάξειρ ηηρ παπ. 6 ηος άπθπος 7 ηος ν.2889/2001, όπυρ ηποποποιήθηκαν  με ηιρ διαηάξειρ ηηρ 

παπ.5 ηος άπθπος 8 ηος ν.3868/2012 και ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπ.1 ηος άπθπος 46 ηος ν.4368/2016, 

ζύμθυνα με ηιρ οποίερ « ….. Δηεπζπληήο ηνκέα νξίδεηαη ηαηξόο κε ζέζε Σπληνληζηή Δηεπζπληή. Εάλ ζηνλ 

ηνκέα δελ ππεξεηεί Σπληνληζηήο Δηεπζπληήο ή εάλ εθείλνο πνπ ππεξεηεί δελ ζέηεη ππνςεθηόηεηα γηα ηε ζέζε ηνπ 

Δηεπζπληή ηνπ ηνκέα, ηόηε κπνξεί λα νξίδεηαη ηαηξόο Δηεπζπληήο Ε.Σ.Υ. πνπ πξνΐζηαηαη ηκήκαηνο εξγαζηεξίνπ ή 

κνλάδαο ηνπ αληίζηνηρνπ ηνκέα. Υπνςεθηόηεηα γηα ηε ζέζε ηνπ Δηεπζπληή Τνκέα δελ κπνξεί λα ζέζεη ν ηαηξόο 

πνπ έρεη ήδε δηαηειέζεη Δηεπζπληήο ηνπ Τνκέα γηα δύν ζεηείεο ηνπιάρηζηνλ». «Σηα λνζνθνκεία όπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο, εξγαζηήξηα ή κνλάδεο, ν Δηεπζπληήο ηνπ ηνκέα κπνξεί λα είλαη 

Καζεγεηήο ή Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, πνπ έρεη ηε δηεύζπλζε θιηληθήο, εξγαζηεξίνπ ή κνλάδαο. Τν 

Επηζηεκνληθό Σπκβνύιην ηνπ λνζνθνκείνπ θαηαξηίδεη πίλαθα αμηνιόγεζεο ησλ Δηεπζπληώλ ησλ ηκεκάησλ θάζε 

ηνκέα κε θξηηήξηα ηελ επηζηεκνληθή επάξθεηα, ηηο δηνηθεηηθέο ηθαλόηεηεο, ηελ εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηόηεηα, ηε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο αζζελείο, ην θύξνο ηνπο κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ην πλεύκα 

ζπλεξγαζίαο ηνπο θαη ηνλ ππνβάιιεη ζην Δηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ. Ο Δηνηθεηήο επηιέγεη ειεύζεξα έλαλ από 

ηνπο ηξεηο πξώηνπο, σο Δηεπζπληή ηνκέα, κε ηξηεηή ζεηεία. Μέινο ηνπ Επηζηεκνληθνύ Σπκβνπιίνπ επηηξέπεηαη 

λα επηιέγεηαη σο Δηεπζπληήο ηνκέα, αιιά θσιύεηαη λα ζπκκεηάζρεη, σο κέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ, ζηελ θαηάξηηζε 

ηνπ πίλαθα αμηνιόγεζεο ησλ Δηεπζπληώλ ησλ ηκεκάησλ ησλ ηνκέσλ». 

6. Σην απ. ππυη. 83/06.02.2017 απόθαζη Γιοικηηή ηοποθέηηζηρ Γιεςθςνηή Υειποςπγικού Σομέα  

7. Σην απ. ππυη. 768/14.11.2017 απόθαζη Γιοικηηή ηοποθέηηζηρ Γιεςθςνηή Φςσιαηπικού Σομέα  

8. Σην απ. ππυη. 242/02.04.2018 απόθαζη Γιοικηηή ηοποθέηηζηρ Γιεςθςνηή Παθολογικού και 

Δπγαζηηπιακού Σομέα 

9. Σο γεγονόρ όηι ο Γιεςθςνηήρ ηος Παθολογικού Σομέα, ηος οποίος η θηηεία έληγε ζηιρ 01.04.2021, 

παπαιηήθηκε από ηη θέζη ηος, καηόπιν ηηρ απ. ππυη. 6867/05.03.2021 αίηηζηρ παπαίηηζηρ ηος 

10. Σο γεγονόρ όηι η θηηεία ηος ςπηπεηούνηορ Γιεςθςνηή ηος Υειποςπγικού Σομέα έσει λήξει από 

05.02.2020  

11. Σο γεγονόρ όηι η θηηεία ηος ςπηπεηούνηορ Γιεςθςνηή ηος Φςσιαηπικού Σομέα έσει λήξει από 

13.11.2020 

12. Σο γεγονόρ όηι η θηηεία ηος ςπηπεηούνηορ Γιεςθςνηή ηος Δπγαζηηπιακού Σομέα έσει λήξει από 

01.04.2021 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

1
η
   Τ. Πε. ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Ν. ΙΧΝΙΑ 

ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ-ΠΑΣΗΙΧΝ 

 

ΑΓ. ΟΛΓΑ 3-5   ΣΚ. 142 33 Ν. ΙΧΝΙΑ 

 
 

Ν. Ιωνία: 10.06.2021   

Αρ. Πρωτ:  16492 

Προς:   

1. ςνηονιζηέρ Γιεςθςνηέρ Ιαηπικήρ Τπηπεζίαρ 

2. Γιεςθςνηέρ πος πποΐζηανηαι Σμήμαηορ, 

Δπγαζηηπίος ή Μονάδαρ 

 

 

 



 

 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ 

 

 

Σοςρ ςνηονιζηέρ Γιεςθςνηέρ και Γιεςθςνηέρ πος πποΐζηανηαι Ιαηπικών Σμημάηυν, Δπγαζηηπίυν και 

Μονάδυν. οι οποίοι επιθςμούν να είναι ςποτήθιοι-ιερ για ηη θέζη ηος Γιεςθςνηή-νηπιαρ Παθολογικού, 

Υειποςπγικού, Δπγαζηηπιακού και Φςσιαηπικού Σομέα ηηρ Ιαηπικήρ Τπηπεζίαρ ηος Γ.Ν.Ν.Ι 

ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ-ΠΑΣΗΙΧΝ, εθόζον πληπούν ηιρ απαπαίηηηερ πποϋποθέζειρ, όπυρ αςηέρ 

αναθέπονηαι ζηο ανυηέπυ (5) ζσεηικό, να ςποβάλλοςν ππορ ηη Γπαμμαηεία ηος Δπιζηημονικού 

ςμβοςλίος αίηηζη ενδιαθέπονηορ με πλήπερ βιογπαθικό ζημείυμα από Γεστέρα 14.06.2021 έυρ και 

Παρασκεσή 18.06.2021. 

Η παπούζα να αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηος Νοζοκομείος και ζηον Πίνακα Ανακοινώζευν αςηού. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

ΓΡ. ΓΙΟΙΚΗΣΗ  

ΓΙΤ 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΣΜ. ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

 

 

 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ Ν. ΠΡΙΦΣΗ 


