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Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ.7, του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α’/2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αρ. πρ. Υ4α/οικ. 112160/10-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Οργανισμός Γενικού 
Νοσοκομείου Άργους (ΦΕΚ 3284/Β’/10-12-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την με αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.123789/31-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ενοποιημένος 
Οργανισμός Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας» (ΦΕΚ 3486/τ.Β΄/31-12-2012).

4. Την υπ’ αρ. πρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.1801/13-01-2020 (ΦΕΚ 17/ΥΟΔΔ/15-01-2020) Υπουργική Απόφαση 
με ορθή επανακοινοποίηση (ΦΕΚ 23/ΥΟΔΔ/16-01-2020) Υπουργική Απόφαση περί διορισμού 
Διοικήτριας στο Γ.Ν. Αργολίδας.

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 7 του ν. 2889/2001, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 20 
του αρθρ. 2 του ν.3204/2003 και αντικαταστάθηκαν με το αρθρ. 8 παρ. 3 του ν. 3868/2010, 
συμφωνα με το οποίο : «Στην Ιατρική Υπηρεσία των Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. προΐσταται ιατρό με 
θέση Συντονιστή Διευθυντή ή ο μοναδικός διευθυντής, προϊστάμενος τμήματος εργαστηρίου ή 
Μονάδας.»

6. Την αρ. πρωτ. 7010/13.09.2018 απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, με την οποία ορίστηκε ως 
διευθυντής Υπηρεσίας της Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους του Γ.Ν. Αργολίδας με τριετή θητεία 
ο ιατρός Χρονόπουλος Κωνσταντίνος, Συντονιστής Διευθυντής Μαιευτικής- Γυναικολογίας.

7. Την αρ. πρωτ. 58456/29-09-2021 απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ.  

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
Σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, για τη θέση  Διευθυντή/τριας Ιατρικής Υπηρεσίας της Νοσηλευτικής 
Μονάδας Άργους, τους ιατρούς που έχουν δικαίωμα σύμφωνα διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 7 του ν. 
2889/2001, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της  παρ. 3  του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 κατά 
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το οποίο «Στην Ιατρική Υπηρεσία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. προΐσταται ιατρός με θέση Συντονιστή 
Διευθυντή ή ο μοναδικός διευθυντής, προϊστάμενος τμήματος εργαστηρίου ή Μονάδας».

Όσοι από τους παραπάνω ιατρούς ενδιαφέρονται για τη θέση, πρέπει να υποβάλουν 
αυτοπροσώπως αίτηση και πλήρες βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία - Πρωτόκολλο του 
Νοσοκομείου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ηµερών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων 
αρχίζει την Παρασκευή  01 Οκτωβρίου 2021 και λήγει την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021. To 
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 θα υποβάλλει τον πίνακα στη Διοικήτρια του Νοσοκομείου. 
Η Διοικήτρια θα υποβάλλει τον πίνακα, µαζί µε την εισήγησή της, στο Δ.Σ. της 6" Υ.ΠΕ.. Το Δ.Σ. θα 
ορίσει έναν από τους τρεις πρώτους στον πίνακα ως Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, με τριετή Θητεία, 
χωρίς να δεσμεύεται από τη σειρά εγγραφής. Εάν δεν υποβληθούν αιτήσεις μέσα στην 
αποκλειστική προθεσμία των δέκα (10) ημερών, ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ορίζεται από το 
ΔΣ της 6ης ΥΠΕ (Πε.Σ.Υ.Π.), μετά από εισήγηση της Διοικήτριας.

Εάν το Επιστημονικό Συμβούλιο δεν υποβάλει τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων στο Δ.Σ. της 
6ης Υ.ΠΕ (Πε.Σ.Υ.Π.) μέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων, για 
τον ορισμό του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας εφαρμόζεται η ίδια όπως και στο προηγούμενο 
εδάφιο διαδικασία.

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Νοσοκομείου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

 Γραφείο Διοικήτριας
 Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
 Διευθυντή  Διοικητικού - Οικονοµικού 
 Υποδιευθύντρια Διοικητικού – Οικονομικού 
 Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου
 Τμήμα Πληροφορικής (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
 Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού
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Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
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