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«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» 

 

 

   Η Διοικήτρια του Γ. Ν. Γρεβενών, Δρ. Ευτυχία Π. Καπάτου, που διορίστηκε σύμφωνα με την  υπ’ 

αριθμ.Γ4β/Γ.Π.οικ. 882/08-01-2020  (ΑΔΑ: Ψ3ΞΛ465ΦΥΟ-Ζ7Κ) Απόφαση  του Υπουργού Υγείας 

(Αρ. Φ. 8/13-01-2020, τχ. Υ.Ο.Δ.Δ.) και του υπ’αριθμ. ΦΕΚ  41/19-01-2023 τχ. Υ.Ο.Δ.Δ. 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

λοιπές διατάξεις » όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον Ν.3370/05 «Οργάνωση 

και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις » και τον Ν.3527/07 

«Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 46 « Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας, Επιστημονικό Συμβούλιο 

Νοσοκομείων» του Ν.4368/2016 που αντικατέστησαν το δεύτερο εδάφιο της παρ.6 του άρθρου 7 

« Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας» του Ν. 2889/01(Α΄37), όπως ίσχυε μετά την αντικατάστασή 

του με την παρ.5 του άρθρου 8 « Διοίκηση Υγειονομικών Περιφερειών και Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. 

» του Ν. 3868/2010 (Α΄129).  

3. Τις διατάξεις του ισχύοντα οργανισμού  του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών (Υ4α/οικ43114 

Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 1490/Β΄/04-05-2012).  

 

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

 

   Σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση Δ/ντη Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας του 

Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, με τριετή θητεία, τους ιατρούς που έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 4368/2016, «Διευθυντής τομέα ορίζεται ιατρός με θέση 

Συντονιστή Διευθυντή. Εάν στον τομέα δεν υπηρετεί Συντονιστής Διευθυντής ή εάν εκείνος που υπηρετεί 

δεν θέτει υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή του τομέα, τότε μπορεί να ορίζεται ιατρός Διευθυντής 

Ε.Σ.Υ. που προΐσταται τμήματος εργαστηρίου ή μονάδας του αντίστοιχου τομέα. Υποψηφιότητα για τη 

θέση του Διευθυντή Τομέα δεν μπορεί να θέσει ο ιατρός που έχει ήδη διατελέσει Διευθυντής του Τομέα 

για δύο θητείες τουλάχιστον».  

 

   Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 7 του Ν. 2889/01(Α΄37), «…Μέλος του  

Επιστημονικού Συμβουλίου επιτρέπεται να επιλέγεται ως Διευθυντής τομέα, αλλά κωλύεται να 

συμμετάσχει, ως μέλος του Συμβουλίου, στην κατάρτιση του πίνακα αξιολόγησης των  Διευθυντών των 

τμημάτων των τομέων».  

ΑΔΑ: 6ΔΚΘ4690ΒΨ-1Ο1



   Όσοι από τους παραπάνω ιατρούς ενδιαφέρονται για τις θέσεις, πρέπει να υποβάλλουν 

αυτοπροσώπως αίτηση και πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού του Νοσοκομείου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την  ημέρα της 

δημοσίευσης της πρόσκλησης αυτής, δηλαδή από 30-01-2023 έως και 08-02-2023.  

 

   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 στο Διοικητή του Νοσοκομείου.  

Λοιπά θέματα που έχουν σχέση με τον τρόπο και την διαδικασία ορισμού των Διευθυντών Τομέων 

της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.6 του ν. 

2889/2001 όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 3868/2010.  

   Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Γρεβενών και στους πίνακες ανακοινώσεων 

αυτού.  

 

 

 

                                            Η Διοικήτρια                                                                                          
                                                               του Γ.Ν. Γρεβενών                           

 

 

                                                                  Δρ. Ευτυχία Π. Καπάτου 
 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

(έχοντες δικαίωμα συμμετοχής) 

           

Διευθυντές Ιατροί υπεύθυνοι τμημάτων Χειρουργικού Τομέα 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ 

1 
ΚΕΤΣΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΥΝΤΟΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

– ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 

2 ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 

3 ΣΥΡΙΑΝΟΣ   ΚΑΧΛΑΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

4 ΣΦΑΛΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
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