
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς  25 Φεβρουαρίου 2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4
ης

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ    Αρ. πρωτ. : A/ 2437/26-02-2020 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Προς 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τους ιατρούς Γ. Ν. Κιλκίς  
Πληροφ. : Νίκη Ιωαννίδου α) Συντονιστές Διευθυντές Ιατρικών τμημάτων  

Τηλέφωνο : 2341 351 649     Παθολογικού τομέα.  

E-mail : nioan@ghkilkis.gr β) Διευθυντές Ε.Σ.Υ. προϊστάμενους  τμημάτων  

       Παθολογικού τομέα. 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 

 
Ο Διοικητής του Γ.Ν. Κιλκίς 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α ́/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.  

2. Τις διατάξεις των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 7 του ν.2889/2001, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

σήμερα.  

3. Την με αρ. Υ4α/οικ. 123803/31-12-2012 Κ.Υ.Α. Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου 

Κιλκίς και του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν. – Κ.Υ. Γουμένισσας (ΦΕΚ 3486/τ.Β΄/11-04-2012).  

4. Την με αρ. πρωτ. Α/5597/28-06-2018 απόφαση Διοικητή για τον ορισμό Διευθυντών Τομέων για το Γ.Ν. 

Κιλκίς. 

5. Την με αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.75184/24-10-2019 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας με την οποία λύεται 

αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, κατά την 31/12/2019 του ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. Χαραλαμπίδη 

Αναστάσιου του Κωνσταντίνου, Διευθυντή Παθολογίας, Διευθυντή Παθολογικού Τομέα του Γ. Ν. Κιλκίς. 

6. Την με αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.2405/15-01-2020 (ΦΕΚ. 23/16-01-120208/τ.Υ.Ο.Δ.Δ) Απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, με την οποία διορίζεται ο κ. Ανδρίτσος Ιωάννης του Κωνσταντίνου στο Γενικό Νοσοκομείο 

Κιλκίς, αρμοδιότητας 4ης Υ. Πε Μακεδονίας και Θράκης.  

 

ΚΑΛΟΥΜΕ 

 

σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση Διευθυντή Παθολογικού τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, 

με τριετή θητεία, τους ιατρούς που έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 

του ν.4368/20016 "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 θέρη 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 ν2889/2001 "Μέλος του Επιστημονικού 

Συμβουλίου επιτρέπεται ως Διευθυντής τομέα, αλλά κωλύεται να συμμετάσχει, ως μέλος του Συμβουλίου, 

στην κατάρτιση του πίνακα αξιολόγησης των Διευθυντών των τμημάτων των τομέων." 

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

αίτηση και πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο Γραφείο του Διοικητή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

δέκα (10) ημερών, ήτοι από 28/02/2020 έως και 09/03/2020 και ώρα 15:00μ.μ.. 

    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 
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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 στον 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. 

    Ο διοικητής επιλέγει ελεύθερα έναν από τους τρεις πρώτους, ως Διευθυντή τομέα, με τριετή θητεία.  

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στους 

πίνακες ανακοινώσεων της Οργανικής Μονάδας της έδρας και της Αποκεντρωμένης Οργανικής μονάδας 

Γουμένισσας.  

 

  

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Δ/κής Οικ/κής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς 

  

ΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1. Αναπληρωτής Διοικητής - Γ. Ν. Κιλκίς – Αποκεντρωμένη Οργ. Μονάδα Γουμένισσας. 

2. Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου. 

3. Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.  

4. Προϊστ. Δ/νσης Διοικητικής Υπηρεσίας κάθε φορέα.  

5. Πίνακες Ανακοινώσεων κάθε φορέα.  

6. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Γ. Ν. Κιλκίς - Οργανική Μονάδα έδρας Κιλκίς και Γ. Ν. 

Κιλκίς – Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα  Γουμένισσας για παροχή στοιχείων υποψηφίων 

Παθολογικού τομέα. 

7. Τμήμα Γραμματείας κάθε φορέα για επίδοση με αποδεικτικό.  


