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Προς:   
Όλους τους ενδιαφερόμενους  

Κοινοποίηση 

Ιατρική Υπηρεσία 

Επιστημονικό Συμβούλιο 

Υποδιεύθυνση Πληροφορικής 

 
«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
 

Η Διοικήτρια του Νοσοκομείου λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Tις διατάξεις του ν. 3329/2005 όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον ν. 3370/2005 

και τον ν. 3527/2007.  

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2889/2001 όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 20 του 

άρθρου 2 του Ν. 3204/2003 και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3868/2010. 

3. Την υπ΄αριθμ.:Υ4α/οικ.123820/31.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα τον Οργανισμό του 

Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (ΦΕΚ 3485/τ.Β΄/2012) της 4ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. 

4. Την υπ΄αριθμ.:Υ4α/οικ.123879/31.12.12 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα τον ενοποιημένο 

Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (ΦΕΚ 3515/τ.Β΄/2012) της 4ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. 

5. Την υπ΄αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.43434/13.6.16 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 

Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 307/τ.ΥΟΔΔ/2016, Α.Δ.Α.: 79Α0465ΦΥΟ-09Ν) με περιεχόμενο τον διορισμό 

Διοικήτριας στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ 

Μακεδονίας και Θράκης. 

6. Την υπ' αριθμ. 134/17-02-2014 απόφαση Διοικητή της 4ης  Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης με την 

οποία ορίστηκε ως Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο με τριετή θητεία 

ιατρός ο Ιωάννης Βενιζέλος, ειδικότητας Παθολογικής Ανατομικής, Συντονιστής Διευθυντής του 

Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΡ1Ο-ΑΓ6/17.02.2014). 

 

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε  
Σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον ορισμό Διευθυντή/ντριας Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Θ. 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 
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Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή/ντριας Ιατρικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2889/2001 όπως ισχύει έχουν «… οι ιατροί με θέση Συντονιστή 

Διευθυντή ή ο μοναδικός Διευθυντής, προϊστάμενος τμήματος εργαστηρίου ή μονάδας.  Στα Πανεπιστημιακά 

Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι ιατρός μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας, 

που προΐσταται κλινικής ή εργαστηρίου ή μονάδας του οικείου Νοσοκομείου…………….. Σε νοσοκομεία που 

είναι εγκατεστημένες και πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 

μπορεί να είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής, που έχει τη διεύθυνση κλινικής, εργαστηρίου ή 

μονάδας…» 

Όσοι από τους παραπάνω ιατρούς ενδιαφέρονται για τη θέση, πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως  

αίτηση και πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο Γραφείο της Διοικήτριας του Νοσοκομείου μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημέρα της ανάρτησης πρόσκλησης αυτής στους 

πίνακες ανακοινώσεων του Νοσοκομείου, δηλαδή από 31.1.2017  έως και 9.2.2017. 

Το βιογραφικό σημείωμα θα κατατεθεί εις διπλούν και 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 υποβάλλει τον πίνακα στη Διοικήτρια του Νοσοκομείου. 

Λοιπά θέματα που έχουν σχέση με τον τρόπο και την διαδικασία ορισμού του Διευθυντή Ιατρικής 

Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2889/2001 όπως 

συμπληρώθηκε με την παρ. 20 του άρθρου 2 του Ν. 3204/2003 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 

3868/2010. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του νοσοκομείου  http://www.ippokratio.gr με ευθύνη 

του Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής, κ. Αναστάσιου Τροκάνα και στους πίνακες 

ανακοινώσεων του Νοσοκομείου με ευθύνη της Γραμματείας της Διοικήτριας. 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

 
 
Συνημμένος  
Πίνακας φύλλα δύο (2) 
  


