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ΘΔΚΑ: «ΔΞΑΛΑΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΞΟΝΠΙΖΤΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ ΗΓΗΥΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ 

ΠΡΖΛ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ Α.Δ. ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ 

ΑΟΘΟΝ 64, ΞΑΟ. 3 ΡΝ Λ. 4368/2016 ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΘΖΟΑΠ» 

 

Ζ Αλψλπκε Δηαηξεία Κνλάδσλ γείαο Α.Δ. (Α.Δ.Κ.. Α.Δ.)  

 

Ιακβάλνληαο ππφςε : 

1. ηνλ Λ. 3293/2004 «Ξνιπθιηληθή Νιπκπηαθνχ Σσξηνχ, Ππλήγνξνο γείαο θαη 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»,  

2. ηνλ Λ. 3429/2005 «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Νξγαληζκνί (ΓΔΘΝ)» (ΦΔΘ 

314/27-12-2005), φπσο ηζρχεη,  

3. Ρνλ Λ. 4368/2016 (ΦΔΘ 21/Α/21-2-2016) «Κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο», πνθεθάιαην Δ4, άξζξα 62-72 

«Ιεηηνπξγία Γ.Λ. Θήξαο απφ ηελ Α.Δ.Κ.. Α.Δ. κε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Θαλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο (Θ.Δ.Ν.Ι.) ηεο Α.Δ.Κ.. 

Α.Δ.»   

4. ηνπο εγθεθξηκέλνπο Θαλνληζκνχο Δζσηεξηθήο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο 

ηεο  Α.Δ.Κ.. Α.Δ. θαη ην παξάξηεκα απηνχ Γεληθφ Θαλνληζκφ Δξγαζίαο (ππ’ 

αξηζκ. ΦΔΘ 3638/29-05-2007, η. Α.Δ. & Δ.Ξ.Δ.), φπσο ηζρχνπλ,  

5. ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο 

ηεο Α.Δ.Κ.. Α.Δ. φπσο ππνβιήζεθε πξνο έγθξηζε κε ηελ απφθαζε ηνπ Γ.Π. 

ππ’ αξ. 5ζέκα1/15-3-2016 ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ην ηειηθά εγθεθξηκέλν 
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νξγαλφγξακκα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Θήξαο, θαζψο θαη ε ζηειέρσζε 

απηνχ (Α.Γ.Α. 6ΘΘ4ΝΟΟ3-7ΠΗ). 

6. Ρελ ππ’ αξ. 5ζέκα3/15-3-2016 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο 

Δηαηξείαο κε ζέκα «Έγθξηζε πξφζιεςεο απφ ηελ Α.Δ.Κ.. Α.Δ. πξνζσπηθνχ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαη επνρηαθψλ αλαγθψλ 

ηνπ Λνζνθνκείνπ Θήξαο ζην πιαίζην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Λ. 

4368/21-2-2016» (Α.Γ.Α. 7Ο8ΡΝΟΟ3-Θ9Π), 

7. Ρν ππ’ αξ. πξση. 1467/16-3-2016 αίηεκα ηεο Δηαηξείαο πξνο ηνλ πνπξγφ 

γείαο γηα έθδνζε απφθαζεο κε ζέκα «Αίηεκα γηα έγθξηζε πξφζθιεζεο απφ 

ηελ Α.Δ.Κ.. Α.Δ. πξνζσπηθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαη 

επνρηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Θήξαο ζην πιαίζην ηεο παξ. 

3 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Λ. 4368/21-2-2016» 

8. Ρελ ππ’ αξ. 6ζέκα12/18-3-2016 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο κε ζέκα 

«Έγθξηζε δηαδηθαζίαο, πξφζθιεζεο θαη επηηξνπψλ επηινγήο γηα ηελ 

πξφζιεςε πξνζσπηθνχ Α.Δ.Κ.. Α.Δ. γηα ην Γεληθφ Λνζνθνκείν ηεο Θήξαο 

ζην πιαίζην ηεο παξ. 3 ηνπ Λ. 4368/2016» θαη ην ζπλεκκέλν απηήο ππ’ αξ. 

1496/17-3-2016 ζρέδην πξφζθιεζεο (ΑΓΑ 7ΜΔ9ΝΟΟ3-Σ2Β) 

9. Ρελ ππ’ αξ. Β2α/20371/23-3-2016 (ΦΔΘ 794/Β) Δγθξηηηθή Απφθαζε Α’ 

Ρξνπνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2016 ηνπ θνξέα ΑΛΥΛΚΖ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ (Α.Δ.Κ.. Α.Δ.) ηνπ πνπξγείνπ γείαο  

10. Ρελ ππ’ αξ. Α2β/ΓΞ20619/28.03.2016 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο  

11. Ρελ ππ’ αξ. 11ζέκα 4/12-05-2016  απφθαζε κε ζέκα «Έγθξηζε Ξξνζιήςεσλ 

Νξηζκέλνπ Σξφλνπ γηα ην ΓΛ Θήξαο βάζεη ησλ γλσκνδνηηθψλ πξνηάζεσλ 

ησλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο 

12. Ρελ ππ’ αξ. 12ζέκα2/20-05-2016  απφθαζε Γ.Π. κε ζέκα «Έγθξηζε 

Ξξνζιήςεσλ Ινηπψλ Δηδηθνηήησλ Νξηζκέλνπ Σξφλνπ γηα ην ΓΛ Θήξαο 

βάζεη ησλ γλσκνδνηηθψλ πξνηάζεσλ ησλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο» 

13. ηελ ππ’ αξ. 13ζέκα1/27-5-2016 απφθαζε Γ.Π. κε ζέκα «Έγθξηζε 

Ξξνζιήςεσλ Ινηπψλ Δηδηθνηήησλ Νξηζκέλνπ Σξφλνπ γηα ην Γ.Λ. Θήξαο 

βάζεη ησλ γλσκνδνηηθψλ πξνηάζεσλ ησλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο» κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθαλ ηα απνηειέζκαηα πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηαηξηθψλ 

εηδηθνηήησλ 

14. Ρελ ππ’ αξ. 14ζέκα5/10-06-2016 απφθαζε κε ζέκα «Έγθξηζε απνηειεζκάησλ 

πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ εηδηθφηεηαο ΓΔ Γξακκαηέσλ θαη 
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Δ Βνεζνχ Θαιάκνπ Ρξαπκαηηνθνξέσλ γηα ην Γ.Λ. Θήξαο βάζεη 

γλσκνδνηηθψλ πξνηάζεσλ ησλ επηηξνπψλ αμηνιφγεζεο»  

15. Ρελ ππ’ αξ. 16ζέκα 1/29-6-2016 απφθαζε Γ.Π. κε ζέκα «Έγθξηζε πξφζθιεζεο 

γηα θάιπςε κε θαιπκκέλσλ ζέζεσλ κε έηεξε δηαδηθαζία ζέζεσλ 

πξνζσπηθνχ  νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ην ΓΛ Θήξαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 64, 

παξ. 3, ηνπ Λ.4368/2016» 

16. Ρελ ππ’ αξ. πξση. 1719/28-3-2016 πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζηελ 

Αλψλπκε Δηαηξεία Κνλάδσλ γείαο Α.Δ. ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 64, παξ. 3 

ηνπ Λ. 4368/2016 γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ 

Θήξαο (Α.Γ.Α. Τ3Β4ΝΟΟ3-ΓΣΦ), 

17. Ρελ ππ’ αξ. πξση. 2478/05-05-2016 επαλαπξφζθιεζε ηεο Δηαηξείαο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζηελ ΑΔΚ ΑΔ ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 64, παξ. 3 

ηνπ ΛΙ 4368/2016 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ  Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Θήξαο (Α.Γ.Α. 

6ΣΥΙΝΟΟ3-Κ5Ε) 

18. ηελ ππ΄ αξ. 18ζέκα 6/28-7-2016 απφθαζε Γ.Π. κε ζέκα ‘Έγθξηζε 

απνηειεζκάησλ επαλαπξφζθιεζεο γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα ην ΓΛ 

Θήξαο, 

19. ηελ ππ’ αξ. 21ζέκα 6/31-8-2016 απφθαζε Γ.Π. κε ζέκα «Δπαλαπξφζθιεζε γηα 

ηελ θάιπςε κε θαιπκκέλσλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ ΓΛ Θήξαο ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 

64, παξ. 3 ηνπ Λ. 4368/2016» (Α.Γ.Α. ΥΡΚ9ΝΞΞ3-4ΙΠ) 

 

Πε ζπλέρεηα ησλ ππ’ αξ. πξση. 1719/28-3-2016 θαη 2478/05-05-2016  

πξνζθιήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο νη νπνίεο εθδφζεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξ. 

3 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Λ. 4368/21-2-2016 θαη ηεο ππ’ αξ. Α2β/ΓΞ20619/28.03.2016 

απφθαζεο πνπξγνχ γείαο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο έλαξμεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Θήξαο θαη δεδομένος όηι κπίθηκε ωρ 

άγονη ή ελλειμμαηική η ανηαπόκπιζη ζηην εν λόγω ππόζκληζη ιαηπών, 

διεςθςνηικών ζηελεσών οπιζμένων ειδικοηήηων καθώρ και οπιζμένων 

λοιπών ειδικοηήηων:    
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ΔΞΑΛΑΞΟΝΠΘΑΙΔΗ 

πξνζσπηθφ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 47 αηφκσλ ησλ θιάδσλ θαη θαηεγνξηψλ φπσο 

απνηππψλνληαη ζην αθφινπζν πίλαθα λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο γηα 

πξφζιεςε ζηελ Α.Δ.Κ.. Α.Δ. κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαη επνρηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ 

Λνζνθνκείνπ Θήξαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο, δπλάκελνπ λα παξαηαζεί γηα 

αθφκε έλα έηνο. Νη αηηήζεηο φπσο νξίδεηαη απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Λ. 

4368/21-2-2016 ζα αμηνινγεζνχλ απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο θαηφπηλ δηαδηθαζίαο ε 

νπνία έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξ. 6ζέκα 12/18-3-2016 απφθαζε Γ.Π.  

 

Ζ πξφζιεςε ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά παξέθθιηζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξ. 20α ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4057/2012.  

 
ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΥΛ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΞΟΝΠΙΖΤΖ ΝΟΗΠΚΔΛΝ 

ΣΟΝΛΝ ΠΡΖΛ Α.Δ.Κ.. Α.Δ. ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΡΝ ΓΔΛΗΘΝ 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΘΖΟΑΠ 

 

Α) ΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ Γ.Λ. ΘΖΟΑΠ  

Α1) ΓΗΔΘΛΡΔΠ ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

Α/Α ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΔΠΔΥΛ 

1 Γεληθφο Ηαηξφο ζε ζέζε Γ/ληή ΡΔΞ 1 

2 
Ηαηξφο Ξαζνινγίαο ζε ζέζε Γ/ληή  

Ξαζνινγηθνχ Ρνκέα 
1 

3 
Ηαηξφο Γεληθήο Σεηξνπξγηθήο ζε ζέζε Γ/ληή  

Σεηξνπξγηθνχ Ρνκέα 
1 

4 
Ηαηξφο Λεθξνινγίαο ζε ζέζε Γ/ληή Κνλάδαο  

Ρερλεηνχ Λεθξνχ 
1 

5 
Ηαηξφο Θαξδηνινγίαο ζε ζέζε Γ/ληή  

Κνλάδαο Δκθξαγκάησλ 
1 

6 
Ηαηξφο Κηθξνβηνινγίαο ζε ζέζε Γ/ληή  

Κηθξνβηνινγηθνχ ηκήκαηνο  
1 

7 
Ηαηξφο Αθηηλνινγίαο ζε ζέζε Γ/ληή  

Αθηηλνινγηθνχ 
1 

 ΠΛΝΙΝ 7 
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Α2) ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

 

Α/Α ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΔΠΔΥΛ 

1 Γεληθφο Ηαηξφο 3 

2 Ξαζνιφγνο 3 

3 Θαξδηνιφγνο Ξαζνινγηθνχ 2 

4 Θαξδηνιφγνο Κνλάδαο Δκθξαγκάησλ 1 

5 Γεληθφο Σεηξνπξγφο 1 

6 Νξζνπεδηθφο 1 

7 Ξαηδίαηξνο  2 

8 Ξλεπκνλνιφγνο  1 

9 Λεπξνιφγνο  1 

10 Δλδνθξηλνιφγνο / Γηαβεηνιφγνο 1 

11 Γεξκαηνιφγνο  1 

12 Τπρίαηξνο  1 

13 Οεπκαηνιφγνο 1 

14 Γαζηξεληεξνιφγνο 1 

15 Νπξνιφγνο  1 

16 ΥΟΙ 1 

17 Αλαηζζεζηνιφγνο  3 

18 Κηθξνβηνιφγνο 1 

19 Αηκαηνιφγνο 1 

20 Ξαζνινγναλαηφκνο 1 

21 Λεθξνιφγνο 1 

22 Αθηηλνιφγνο 1 

 ΠΛΝΙΝ 30 

 

Β) ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ – ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ-ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ Γ.Λ. ΘΖΟΑΠ 

Β1) ΓΗΔΘΛΡΗΘΑ ΠΡΔΙΔΣΖ 

Α/Α ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΔΠΔΥΛ 

1 πνδ/ληήο Νηθνλνκηθνχ 1 

 ΠΛΝΙΝ 1 

 

Β2) ΙΝΗΞΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ  

Α/Α ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΔΠΔΥΛ 

1 Δ Ιαληδέξεο 1 

2 Δ Ρξαπεδνθφκνπ 1 

3 Δ Θαζαξηζηξηψλ 7 

 ΠΛΝΙΝ 9 
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Πην Ξαξάξηεκα ηεο παξνχζαο ην νπνίν ζπληζηά ηκήκα ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

Θαλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο, δηεπθξηλίδεηαη 

ζην νξγαλφγξακκα ησλ ππεξεζηψλ ζε πνηα ππεξεζία αληηζηνηρεί ε θάζε ζέζε 

εξγαζίαο. 

  

Ζ δαπάλε κηζζνδνζίαο ηνπ έθηαθηνπ ή επνρηθνχ πξνζσπηθνχ βαξχλεη απνθιεηζηηθά 

ζηελ Α.Δ.Κ.. Α.Δ. 

 

Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκά ηεο λα επηιέμεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη 

ζην Γεληθφ Λνζνθνκείν Θήξαο είηε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 64, παξ. 4 είηε κε 

ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 64 παξ. 3 ηνπ Λ. 4368/2016. 

 

Νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο ζηελ Α.Δ.Κ.. Α.Δ. 

καδί κε ηα αθνινχζσο απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζε θιεηζηφ θάθειν ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 08/09/2016 έσο θαη 29/09/2016, ώπα 14.00 σο εμήο:  

 

α) λα απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθά κε θάθειν ζπζηεκέλνπ ή κε Ραρπκεηαθνξέο ΔΙΡΑ  

β) λα απνζηείινπλ κέζσ ηδησηηθήο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξψλ  

 

Πην θάθειν ζα αλαγξάθεηαη ε έλδεημε : 

ΞΟΝΠ:  

ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ Α.Δ. (Α.Δ.Κ.. Α.Δ.), 

ΝΓΝΠ: Γ. ΓΑΚΑΠΘΝ 1, Ρ.Θ. 13677, ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΣΥΟΗΝ - ΑΣΑΟΛΑΗ 

ΞΝΤΖ: ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ 

ΘΔΚΑ: ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΞΟΝΠΙΖΤΖ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ ΠΡΖΛ Α.Δ.Κ.. Α.Δ. 

ΑΞΝ: ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ: …. , ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ: …. 

 

Υο εκεξνκελία απνζηνιήο/ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ζεσξείηαη α) ε εκεξνκελία 

ζθξαγίδαο ησλ ΔΙΡΑ ή β) ηεο ηδησηηθήο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο. Γεθηέο πξνο 

αμηνιφγεζε ζα γίλνπλ νη ππνςεθηφηεηεο ησλ αηφκσλ ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο ζα 

παξαιεθζνχλ απφ ηελ Δηαηξεία ην αξγφηεξν κέρξη δχν εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηε 

ιήμε ηεο πξφζθιεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κέρξη θαη ηηο 03/10/2016, ψξα 14.00.  

Αηηήζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ εθπξφζεζκα δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. 
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Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ 

είλαη ηα εμήο: 

1. αίηεζε ππνςεθηφηεηαο (ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ππφδεηγκα), 

2. θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ 

ηνπ δηαβαηεξίνπ θξάηνπο- κέινπο ηεο Δ.Δ. 

3. πιήξεο θαη αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

ππνρξεσηηθά θαη αλαιπηηθά ε δηαλπζείζα πξνυπεξεζία ζε έηε θαη κήλεο 

φπσο επίζεο θαη ε εκπεηξία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ 

αηηνχληνο (π.ρ. εκπεηξία ζπγθεθξηκέλνπ δεισζέληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

σο θαξδηνιφγνο ζε κνλάδα εκθξαγκάησλ, σο λνζειεχηξηα κνλάδαο 

ηερλεηνχ λεθξνχ θ.ιπ.) 

4. ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη φια ηα αηνκηθά ζηνηρεία 

θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ αλαθέξεη ζην ζπλεκκέλν βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα είλαη αιεζή, φηη ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη πηζηά θσηναληίγξαθα 

ησλ πξσηνηχπσλ πνπ ηεξεί θαη ηα νπνία ζα πξνζθνκηζηνχλ εθφζνλ ηνπ 

δεηεζεί θαη φηη ζα πξνζθνκίζεη εθφζνλ ηνπ δεηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά-

βεβαηψζεηο ηα νπνία δειψλεη ζην βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα φηη θαηέρεη θαη 

δελ έρεη πξνζθνκίζεη,  

5. γηα ηνπο άξξελεο ππνςήθηνπο, θσηναληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ εθπιήξσζεο 

ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ή λφκηκεο απαιιαγήο, 

6. Α) Γηα ηνπο ππνςεθίνπο δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ γηα ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα 

ηππηθά πξνζφληα  - δηθαηνινγεηηθά, ηδέ παξάξηεκα ηεο παξνχζεο σο 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ εγθεθξηκέλν κε ηελ ππ’ αξ. 5ζέκα1/15-3-2016    

απφθαζε Γ.Π. Θαλνληζκφ Δζσηεξηθήο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ηεο 

Δηαηξείαο, ζπκπιεξσκαηηθά ησλ απαηηνχκελσλ αθνινχζσο δηθαηνινγεηηθψλ 

αλαιφγσο ηεο θαηεγνξίαο (γηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ, 

ηα απαηηνχκελα επηπιένλ αλαγξάθνληαη ζην Β), ελψ γηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε δηνηθεηηθψλ εηδηθνηήησλ, ηα απαηηνχκελα επηπιένλ αλαγξάθνληαη 

ζην Γ). Δθφζνλ δελ πξνζθνκηζηνχλ ηα ελ ιφγσ απνθιείεηαη ν ππνςήθηνο 

απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.     

 

Β) Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα 

ηππηθά πξνζφληα - δηθαηνινγεηηθά είλαη ηα εμήο (εθφζνλ δελ πξνζθνκηζηνχλ 

απνθιείεηαη ν ππνςήθηνο απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία):  

ΑΔΑ: 7ΝΘΛΟΡΡ3-ΙΙΠ
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1) θσηναληίγξαθo ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ θαηέρεη ην 

νπνίν εθφζνλ έρεη απνθηεζεί εθηφο Διιάδαο απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηεί θαη 

ε βεβαίσζε ΓΝΑΡΑΞ γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε θαη ηζνηηκία 

2) θσηναληίγξαθν αδείαο άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο 

3) θσηναληίγξαθν ηίηινπ Ηαηξηθήο Δηδηθφηεηαο απφ ίδξπκα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ή ηνπ εμσηεξηθνχ λφκηκα αλαγλσξηζκέλνπ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, 

4) θσηναληίγξαθν Βεβαίσζεο εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ, γηα ηνπο 

ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ ιάβεη ηνλ ηίηιν ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα,  

απφ ην πνπξγείν γείαο ή ηπρφλ λφκηκεο απαιιαγήο ή αλαζηνιήο, 

5) θσηναληίγξαθν Βεβαίσζεο Ηδηφηεηαο Κέινπο Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ή θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. 

 

Γ) Γηα ηηο ινηπέο εηδηθφηεηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο θαη Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο 

ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα  - δηθαηνινγεηηθά είλαη ηα εμήο 

(εθφζνλ δελ πξνζθνκηζηνχλ απνθιείεηαη ν ππνςήθηνο απφ ηελ πεξαηηέξσ 

δηαδηθαζία): 

1) θσηναληίγξαθo ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ θαηέρεη ην 

νπνίν εθφζνλ έρεη απνθηεζεί εθηφο Διιάδαο απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηεί θαη 

ε βεβαίσζε ΓΝΑΡΑΞ γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε θαη ηζνηηκία, 

 2) θσηναληίγξαθν αδείαο άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα, 

γηα ηηο εηδηθφηεηεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε ελ ιφγσ άδεηα, γηα ηελ άζθεζε 

ηνπ επαγγέικαηνο, 

3) θσηναληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (επίπεδν 

First Certificate in English) κεηαθξαζκέλν,   

4) θσηναληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ γλψζεο ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή (π.ρ. ECDL), ζε ηζρχ. 

 

Γ) Γηα ηηο εηδηθφηεηεο Γεπηεξνβάζκηαο θαη πνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο ηα 

ειάρηζηα πξφζζεηα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα  - δηθαηνινγεηηθά είλαη ηα 

εμήο (εθφζνλ δελ πξνζθνκηζηνχλ απνθιείεηαη ν ππνςήθηνο απφ ηελ 

πεξαηηέξσ δηαδηθαζία):  

1) θσηναληίγξαθo ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ θαηέρεη 

 

7. Ξξφζζεηα Ππλεθηηκψκελα Ρππηθά πξνζφληα: 

ΑΔΑ: 7ΝΘΛΟΡΡ3-ΙΙΠ
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Α) Φσηναληίγξαθν ησλ κεηαπηπρηαθψλ / δηδαθηνξηθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ, 

Β) Φσηναληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ επαξθνχο γλψζεο δεχηεξεο μέλεο 

γιψζζαο πιελ αγγιηθήο, 

Γ) Φσηναληίγξαθν Ξηζηνπνηεηηθνχ αλεξγίαο απφ ηνλ ΝΑΔΓ, ζε ηζρχ, 

Γ) Φσηναληίγξαθν Ξηζηνπνηεηηθνχ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο γηα κέιε 

κνλνγνλετθήο, ηξίηεθλεο ή πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο. 

Δ) Θα ζπλεθηηκεζεί ε πξνζθφκηζε θσηναληίγξαθνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ ή 

Ξηπρίνπ Δπείγνπζαο Ξξνλνζνθνκεηαθήο Ηαηξηθήο ή/θαη απνδεδεηγκέλε 

θνίηεζε ζε Πρνιείν Αεξνπνξηθήο Ηαηξηθήο (γηα ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ).  

 

Όζα απφ ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα-πηζηνπνηεηηθά-δηθαηνινγεηηθά δελ είλαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, απαηηείηαη θαη ε πξνζθφκηζε κεηάθξαζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Ν θάθεινο έθαζηνπ ππνςεθίνπ πξέπεη λα 

θέξεη ππνρξεσηηθά ζπλερή αξίζκεζε. 

 

(Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ – δηθαηνινγεηηθψλ ησλ πεξηπηψζεσλ 

6Α – 6Γ θαη ηνπ 7Α – Δ ζα αμηνπνηεζνχλ ηα νξηδφκελα ζηα παξαξηήκαηα ησλ 

πξνθεξχμεσλ ηνπ ΑΠΔΞ πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηα 

πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν γηα ηελ αλαγλψξηζε ηίηισλ ζπνπδψλ, γλψζεο μέλσλ 

γισζζψλ, ρεηξηζκνχ Ζ/, θ.ιπ.) 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 64, παξ. 3 

ηνπ Λ. 4368/2016 ζα γίλεη κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηξηκεινχο ή 

πεληακεινχο (φπνπ νξίδεηαη) επηηξνπψλ ε ζχλζεζε θαη ν ξφινο ησλ νπνίσλ 

απνηππψλεηαη ζηελ απφθαζε Γ.Π. 6ζέκα 12/18-3-2016 (ΑΓΑ 7ΜΔ9ΝΟΟ3-Σ2Β). 

Πχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε, ε αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθηνηήησλ γηα ηηο 

ζέζεηο ζα γίλεη ζε δχν ζηάδηα α) αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ θαη πξνζθνκηδνκέλσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηα ηππηθά θαη πξφζζεηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ 

θαη β) αηνκηθή ζπλέληεπμε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνςεθίσλ. Γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ 

δελ πιεξνχλ ηα ηππηθά πξνζφληα φπσο απνηππψλνληαη αλσηέξσ ζα ζπληαρζεί 

πίλαθαο απνθιεηνκέλσλ γηα ηππηθνχο ιφγνπο, ν νπνίνο ζα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο. Νη ελ ιφγσ ππνςήθηνη δελ ζα θιεζνχλ ζε αηνκηθή 

ζπλέληεπμε. Νη ππνςήθηνη νη νπνίνη ζα πιεξνχλ ηα ηππηθά πξνζφληα φπσο 

απαηηνχληαη αλά θαηεγνξία ζα εηδνπνηεζνχλ ζε αηνκηθή ζπλέληεπμε κέζσ 

ηλεκηπονικού μηνύμαηορ (e-mail) ή/και sms (γηα ην ιφγν απηφ είλαη 

ΑΔΑ: 7ΝΘΛΟΡΡ3-ΙΙΠ
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ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ λα ζπκπιεξσζνχλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηα αηνκηθά ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο απφ έθαζην ππνςήθην). Θαηφπηλ ηεο ζπλέληεπμεο, ζα ζπληαρζνχλ απφ 

ηηο επηηξνπέο  πξαθηηθά ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ 

ππνςεθίσλ ηα νπνία ζα ηεζνχλ ππφςε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ηειηθή 

επηινγή κε απφθαζε Γ.Π. φπσο νξίδεη ν Λφκνο 4368/2016. 

 

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη γηα θάζε ζπκπιεξσκαηηθή 

πιεξνθνξία θαζεκεξηλά 8.00-14.00 ζην ηειέθσλν 210.2420.059/210.24.20.000. 

                      

                 

        Γηα ηελ Α.Δ.Κ.. Α.Δ. 

 

 Καξία Θαξαθψηε – Φσηηάδνπ 

Γ/λνπζα Πχκβνπινο 

Ππλεκκέλα: 

1) Αίηεζε πνςεθηφηεηαο 

2) Ξαξάξηεκα Θ.Δ.Ν.Ι. – Γεληθφ Λνζνθνκείν Θήξαο 

ΑΔΑ: 7ΝΘΛΟΡΡ3-ΙΙΠ
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ΑΗΡΖΠΖ ΞΝΤΖΦΗΝΡΖΡΑΠ 

ΞΝΒΝΙΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΓΗΑ ΞΟΝΠΙΖΤΖ  

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ 

ΠΡΖΛ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ Α.Δ. 

 

ΔΞΥΛΚΝ…………………………………………....  

ΝΛΝΚΑ…………………….……………………..……  
ΝΛΝΚΑ ΞΑΡΟΝΠ…………………………….………  

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ………..………….……………………  

Γ/ΛΠΖ ΘΑΡΝΗΘΗΑΠ ………………………...….…. 

Ρ.Θ., ΞΔΟΗΝΣΖ ………………………...….………. 

ΡΖΙ. ΘΑΡΝΗΘΗΑΠ………………………...….……..         

ΘΗΛΖΡΝ……………………………………….………. 

E-MAIL……………………………………………..….. 

              

Παο θαηαζέησ θάθειν κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ «ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ 

ΔΞΑΛΑΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΗΑ ΞΟΝΠΙΖΤΖ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΝΟΗΠΚΔΛΝ ΣΟΝΛΝ ΠΡΖΛ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ 

Α.Δ. ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΑΟΘΟΝ 64, ΞΑΟ. 3 ΡΝ Λ. 4368/2016, ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΓΘΔΠ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΘΖΟΑΠ» ζε ζέζε εηδηθφηεηαο  

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

ηεο πξφζθιεζεο ηεο Α.Δ.Κ.. Α.Δ. 

 

ΠΛΖΚΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ: 

1……………………………………………… 

2……………………………………………… 

3……………………………………………… 

4……………………………………………… 

5……………….…………………………… 

6……………………………………………… 

7……………………………………………… 

8……………………………………………… 

9………………………………………………                            

10……………………………………………… 

11……………………………………………… 

12………………………………………………  

13……………………………………………… 

14……………………………………………… 

15………………………………………………                           

 

                                                                           Ν/Ζ ΑΗΡΥΛ/ΝΠΑ 

 

ΞΟΝΠ: ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ Α.Δ. 

Γεσξγίνπ Γακάζθνπ 1, 13677, Αραξλαί  

Ξιεξνθνξίεο:  210-2420.000/059 

Fax: 210-2420215  

Email: info@aemy.gr 

Website: www.aemy.gr 

 

 

mailto:info@aemy.gr
ΑΔΑ: 7ΝΘΛΟΡΡ3-ΙΙΠ
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 
 

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 
(ππ’ αξ. 5ζέκα1/15-3-2016 απφθαζε Γ.Π. Α.Δ.Κ.. Α.Δ.) 

 

...... 

8.2.Β-3 Γιοικηηική Δνόηηηα / ποκαηάζηημα Γενικού Λοζοκομείος 

Θήπαρ 

 

Θανονιζμόρ Δζωηεπικήρ Νπγάνωζηρ και Ιειηοςπγίαρ Γ.Λ. Θήπαρ 

 

Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Θήξαο (Γ.Λ.Θήξαο) ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην Λ.4368/2016 

ππνθεθάιαην Δ4 άξζξα 62-72, ππφ ηελ Α.Δ.Κ.. Α.Δ. θαη σο ππνθαηάζηεκά ηεο, κε 

ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ππεξεζηψλ νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο πγείαο 

ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Λφκνπ Θπθιάδσλ θαη γλψκνλα ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη κε 

δεκφζην ραξαθηήξα.   

 

Πθνπφο ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη:  

1. Ζ παξνρή Γεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζην πιεζπζκφ επζχλεο ηεο 

2εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Ξεηξαηψο θαη Αηγαίνπ, ζε αζζελείο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ άιιεο ΞΔ αιιά θαη ζε αιινδαπνχο αζζελείο- επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ θαη ησλ 

γχξσ ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ, 

2. Ζ εηδίθεπζε, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ηαηξψλ, λνζειεπηψλ 

θαη άιισλ επαγγεικάησλ πγείαο, κε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή αλάινγσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

3. Ζ αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Πηελ 

θαηεχζπλζε απηή εθαξκφδεη θαη αλαπηχζζεη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο ζπλαθείο θνξείο, θαζψο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, 

επηζηεκνληθά θαη εξεπλεηηθά θέληξα, 

4. Ζ ζπλεξγαζία κε ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη άιιεο κνλάδεο πγείαο ηεο 

παξνχζαο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο ή ηξίησλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε 

ζπλνιηθά ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο πγείαο θαη εηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ 

εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ 

κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ ην ρψξν ηεο πγείαο, 

5. Δθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ θαη κνξθψλ πεξίζαιςεο κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ, 

6. Ξαξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ζην πιαίζην πξνψζεζεο ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ, 

7. Ζ αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ 

ηίζεληαη απφ ην πνπξγείν γείαο θαη ηελ Αλψλπκε Δηαηξεία Κνλάδσλ γείαο. 

 

Ρνπ λνζνθνκείνπ πξνΐζηαηαη Γενικόρ Γιεςθςνηήρ. 

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο λνζνθνκείνπ, επηιέγεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 8 πεξ. Β ηνπ Λ.4369/2016. 
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Απμοδιόηηηερ Γενικού Γιεςθςνηή Γ.Λ. Θήπαρ 

1. Ξξνΐζηαηαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ, αζθεί ηεξαξρηθφ έιεγρν ζε 

φιν ην πξνζσπηθφ θαη έρεη ηελ επζχλε δηνίθεζεο, νξγάλσζεο, ζπληνληζκνχ θαη 

ειέγρνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ ζηνρεχνληαο ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ 

θαη ζηφρσλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

2. Νη κεληαίεο απνδνρέο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, θαη νη ζπλνιηθέο απνιαβέο, είλαη 

αλάινγεο κε ηηο απνδνρέο ησλ Γηνηθεηψλ αληηζηνίρσλ λνζνθνκείσλ ηνπ Δ.Π.. 

3. Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

Γ.Π. ηεο ΑΔΚ ΑΔ. 

4. Κεξηκλά γηα ηελ ελ γέλεη απνηειεζκαηηθή, πνηνηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

πεξεζηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

5. Φξνληίδεη γηα ην επίπεδν πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ην 

λνζνθνκείν ζηνπο  

πνιίηεο, ψζηε ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ λα είλαη ζχκθσλε κε ηα θξηηήξηα πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Δηαηξεία θαζψο θαη γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

ηελ εμεχξεζε απνηειεζκαηηθφηεξνπ ηξφπνπ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

6. Ππλδξάκεη ζηελ αζθαιή άζθεζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη 

λνκηθψλ ειέγρσλ  

θαη ηελ αλαγθαία ελεκέξσζε θαη αλαθνξά ζην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο. 

7. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

8. Νθείιεη λα έρεη γλψζε ησλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ ηνκέα παξνρήο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, ησλ 

δηεζλψλ ηάζεσλ ησλ επηπηψζεσλ ηνπο βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα ζηνλ 

ειιεληθφ θαη δηεζλή ρψξν. Λα αμηνπνηεί ηε γλψζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο ζην ρψξν ησλ Θπθιάδσλ θαη επξχηεξα. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

αμηνινγεί ηηο δπλαηφηεηεο αληαγσληζκνχ απφ ειιεληθνχο ή μέλνπο νξγαληζκνχο πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο πγείαο θαη ηνλ κειινληηθφ ξφιν ησλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ 

λνζνθνκείσλ ζηελ πεξηνρή. 

9. Κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εηζήγεζε ζην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηελ πινπνίεζή ηνπ. 

11. Κεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο. 

12. Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ηελ πεξηνπζίαο 

ηνπ  

λνζνθνκείνπ. 

13. Θέηεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζην πιαίζην ησλ ζηφρσλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη 

ζπληνλίδεη ηα ζρέδηα  

δξάζεο ησλ Γηεπζχλζεσλ απηνχ. 

 

Πηε Γεληθή Γηεχζπλζε ππάγεηαη ην Γπαθείο Γημοζίων Πσέζεων και 
επικοινωνίαρ με ηον πολίηη.  
Πθνπφο ηνπ ελ ιφγσ Γξαθείνπ είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο 
εηθφλαο ηνπ λνζνθνκείνπ κε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ 
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θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ, ην Γξαθείν ζα 
πξέπεη λα: 
α) πξνβάιιεη ην έξγν ηνπ λνζνθνκείνπ κε νπνηνδήπνηε ζεκηηφ ηξφπν πξνο ηα κέζα 
καδηθήο ελεκέξσζεο, ηνπο πνιίηεο θαη πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ, 
β) ζπληνλίδεη θαη λα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε νξγάλσζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ, θαη 
ελεκεξσηηθψλ εθζηξαηεηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ, ή ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ, 
γ) πξνεηνηκάδεη δειηία ηχπνπ θαη αλαθνηλψζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ ζην λνζνθνκείν θαη είλαη πηζαλφ λα εληζρχνπλ ή/θαη λα πιήηηνπλ ηελ 
εηθφλα ηνπ, 
δ) εηνηκάδεη ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαη άιιν έληππν ή ειεθηξνληθφ πιηθφ πξνο ηνπο 
πνιίηεο πνπ επηζθέπηνληαη ην λνζνθνκείν, 
ε) ελεκεξψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ λνζνθνκείνπ κε πιεξνθνξίεο γηα ηηο 
απνθάζεηο, δξαζηεξηφηεηεο θαη επηηεχγκαηα ηνπ Γ.Π. θαη ησλ άιισλ δηεπζχλζεσλ 
ηνπ λνζνθνκείνπ. 
 
Δίλαη ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη αλάπηπμε πξνγξακκάησλ εζεινληηθήο 
πξνζθνξάο ππεξεζηψλ πξνο ην λνζνθνκείν, είηε απφ κεκνλσκέλα άηνκα θαη θίινπο 
ηνπ λνζνθνκείνπ, είηε απφ θνηλσληθνχο ζπιιφγνπο θαη νξγαληζκνχο. 
Δπίζεο, ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε ππάγεηαη ην Γπαθείο Γπαμμαηείαρ ηος ΓΛΘ, κε 
αξκνδηφηεηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ηήξεζε ηνπ γεληθνχ πξσηνθφιινπ θαη ηεο 
αιιεινγξαθίαο, θαζψο θαη ηελ παξνρή γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ηνπ Γεληθνχ 
Γηεπζπληή, φπσο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ηνπ 
λνζνθνκείνπ. 

 

Αλαιπηηθά, ην λνζνθνκείν απαξηίδεηαη απφ 3 πεξεζίεο / Γηεπζχλζεηο:  

1.  Ηαηξηθή 

1. Λνζειεπηηθή 

2. Γηνηθεηηθή – Νηθνλνκηθή – Ρερληθή  

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΙΗΛΥΛ: Πηελ πθηζηάκελε θηηξηαθή δνκή ηνπ Λνζνθνκείνπ ππάξρνπλ: 

 ζην ηζφγεην 6 ζάιακνη λνζειείαο κε 2 θιίλεο έθαζηνο θαη 2 ζάιακνη κε 1 θιίλε 

έθαζηνο.  Πχλνιν θιηλψλ 14. 

 Πηνλ 1ν φξνθν 8 ζάιακνη λνζειείαο κε 2 θιίλεο έθαζηνο θαη 2 ζάιακνη κε 1 

θιίλε έθαζηνο. Πχλνιν θιηλψλ 18. 

 Δπίζεο, ζην ηζφγεην ππάξρεη εηδηθή κνλάδα εκθξαγκάησλ κε 5 θιίλεο, κε 

δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο κέξνπο απηψλ ζε ζέζεηο απμεκέλεο θξνληίδαο. 

 Ρέινο, ζην ηζφγεην ππάξρεη ζάιακνο βξαρείαο λνζειείαο κε 2 θιίλεο. 

 

ΘΔΠΔΗΠ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ: Πηνλ 1ν φξνθν έρεη δηακνξθσζεί θαη εμνπιηζηεί 

αλάινγα, αίζνπζα αηκνθάζαξζεο κε 4 θιίλεο ηαθηηθήο ρξήζεο θαη 1 θιίλε 

απνκφλσζεο γηα εηδηθά πεξηζηαηηθά. 

 

 

1. ΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 

Θαζήθνλ ηεο Ηαηξηθήο πεξεζίαο είλαη ε απξφζθνπηε παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ 

ζε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ πξνζέξρνληαη ζην ΓΛΘ θαη ε ζπλερήο αλαβάζκηζε ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ. Αθφκα, ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο πεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο θαη ν 
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πξνγξακκαηηζκφο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο, ε νξγάλσζε θαη πξνψζεζε 

ηεο έξεπλαο, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζηειερψλεη ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία 

θαη ε πξνψζεζε ηεο πγείαο κέζσ εηδηθψλ εθδειψζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα 

δηνξγαλψλεη ε δηνίθεζε ηεο Α.Δ.Κ.. Α.Δ. ή ην πνπξγείν γείαο.  

Ρέινο, είλαη αξκφδηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο ππεξεζίεο 

ηνπ λνζνθνκείνπ, ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ θιηλψλ θαη ηελ επφπηεπζε ησλ 

εθεκεξίεο. Ρν πξνζσπηθφ ηεο Ηαηξηθήο πεξεζίαο νθείιεη λα ζπλδξάκεη 

απνηειεζκαηηθά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Θήξαο, θαη λα ιεηηνπξγεί 

επηθνπξηθά, ζε έθηαθηεο θαηαζηάζεηο, ζε ηνκείο πνπ παξεθθιίλνπλ ησλ εηδηθψλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

Ζ Ηαηξηθή πεξεζία ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Θήξαο δηαξζξψλεηαη ζηνπο 

αθφινπζνπο ηνκείο: 

 Ξαζνινγηθφο Ρνκέαο 

 Σεηξνπξγηθφο Ρνκέαο 

 Δξγαζηεξηαθφο Ρνκέαο 

 Φαξκαθείν 

 Γηαηνκεαθφ Ρκήκα 

 Ινηπά Ρκήκαηα 

Πε θάζε Ρνκέα / Ρκήκα, πξνΐζηαηαη Γηεπζπληήο Ηαηξφο κε εηδηθφηεηα πνπ 

εληάζζεηαη ζηνλ αληίζηνηρν Ρνκέα / Ρκήκαηα , φπσο αλαιχνληαη θαησηέξσ: 

 

 

1.1 ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ 

Ν Ξαζνινγηθφο ηνκέαο απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

 Ξαζνινγηθφ 

α. Ξλεπκνλνινγηθφ 

β. Λεπξνινγηθφ 

γ. Δλδνθξηλνινγηθφ 

δ. Γεξκαηνινγηθφ 

ε. Οεπκαηνινγηθφ  

ζη. Γαζηξεληεξνινγηθφ 

 Ξαηδηαηξηθφ 

 Θαξδηνινγηθφ 

α. Κνλάδα Δκθξαγκάησλ 

 Κνλάδα Ρερλεηνχ Λεθξνχ 

Ζ Κνλάδα Ρερλεηνχ Λεθξνχ παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ ζεξαπεία 

ππνθαηάζηαζεο ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ζηνπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ 

ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ. 

 Τπρηαηξηθφ 

 

1.2 ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ 

Ν Σεηξνπξγηθφο Ρνκέαο απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

 Σεηξνπξγηθφ 
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 Αλαηζζεζηνινγηθφ 

 Νδνληηαηξηθφ 

 Νξζνπεδηθφ 

 Νπξνινγηθφ 

 Καηεπηηθφ – Γπλαηθνινγηθφ 

 Νθζαικνινγηθφ 

 Υηνξηλνιαξπγγνινγηθφ 

 

1.3 ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ 

Ν Δξγαζηεξηαθφο Ρνκέαο απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

 Αθηηλνδηαγλσζηηθφ 

 Κηθξνβηνινγηθφ – Βηνρεκηθφ 

 Αηκαηνδνζίαο - Αηκαηνινγίαο 

 Θπηηαξνινγηθφ 

 Ξαζνινγναλαηνκηθφ 

 

1.4. ΦΑΟΚΑΘΔΗΝ 

 

ΠΡΔΙΔΣΥΠΖ ΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ -ΘΑΡΑΚΔΟΗΠΚΝΠ ΘΙΗΛΥΛ - 
ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΝΚΔΥΛ - ΦΑΟΚΑΘΔΗΝ 
 
 Ζ ηαηξηθή ππεξεζία ζηειερψλεηαη απφ: 
 
 1. Ηαηξνχο πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο αληίζηνηρεο ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ ΔΠ. 
 
 2. Δηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. 

 

Θάζε θιηληθφο Ρνκέαο έρεη νξηζκέλν αξηζκφ θιηλψλ πνπ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ. 

Ζ δχλακε θιηλψλ θάζε ηνκέα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ηεο Δηαηξείαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο 

Ηαηξηθήο πεξεζίαο θαη εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ λνζνθνκείνπ πξνο ην 

Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο. Πηνπο Ρνκείο ιεηηνπξγνχλ ηαθηηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία 

αληηζηνίρσλ εηδηθνηήησλ κε ηηο εηδηθφηεηεο ησλ γηαηξψλ πνπ ππεξεηνχλ ζην 

λνζνθνκείν. 

Νη θελέο θιίλεο ησλ ηκεκάησλ θαη κνλάδσλ ησλ Ρνκέσλ  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

εμππεξέηεζε αζζελψλ θαη άιισλ Ρνκέσλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γηεπζπληή 

ηεο Ηαηξηθήο πεξεζίαο. 

 

Ζ λνζνθνκεηαθή, θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ παξέρεηαη απφ ην Φαξκαθείν ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ρν Φαξκαθείν νθείιεη 

λα πξνκεζεχεηαη, λα απνζεθεχεη, λα ζπληεξεί θαη λα δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα 

θάξκαθα ζηα ηκήκαηα ηνπ Λνζνθνκείνπ, φπσο επίζεο λα ζπκβάιιεη ζηε 

δηακφξθσζε κηαο νξζήο θαη επσθειέζηεξεο γηα ηνλ αζζελή θαη ζπκθέξνπζαο γηα 

ην λνζνθνκείν θαξκαθεπηηθήο πνιηηηθήο.  

ΑΔΑ: 7ΝΘΛΟΡΡ3-ΙΙΠ



 
 
 
 

 17 

 

 

Νη ηαηξνί ηνπ ΔΠ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Ηαηξηθή πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ, 

νθείινπλ λα ηεξνχλ φια φζα πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Λνζνθνκείνπ 

θαη ηηο δηαηάμεηο πεξί ΔΠ ηνπ πνπξγείνπ γείαο. Νθείινπλ λα ζπλδξάκνπλ ζην 

λνζειεπηηθφ, εξεπλεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ έξγν ηεο Ηαηξηθήο πεξεζίαο ηνπ 

λνζνθνκείνπ, επηδεηθλχνληαο πλεχκα ζπλεξγαζίαο κε ηα ινηπά κέιε ηεο Ηαηξηθήο 

πεξεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 

ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ - ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΘΑΗ ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ 

ΡΝ - ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΔΜΔΙΗΜΖΠ 

 

1. α) Ρεο Ηαηξηθήο πεξεζίαο πξνΐζηαηαη γηαηξφο πνπ θαηέρεη ζέζε Γηεπζπληή ζην 

λνζνθνκείν κε πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ επί πέληε (5) έηε σο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΠ 

ή ζε αληίζηνηρε ζέζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Πε πεξίπησζε πνπ δελ ππεξεηεί ππνςήθηνο κε ηελ αλσηέξσ πξνυπφζεζε δχλαηαη 

λα επηιεγεί Γηεπζπληήο κε ιηγφηεξα ρξφληα πξνυπεξεζίαο. 

 β) Νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηε ζέζε πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηελ θαηά ηα άλσ 

πξνυπεξεζία, ππνβάιινπλ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ζηε Γηεχζπλζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

2. Νη ππνςήθηνη θξίλνληαη απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ λνζνθνκείνπ, ε 

νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή θαηαξηίδεη 

πίλαθα θαηά αμηνινγηθή ζεηξά, ηνλ νπνίν ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο 

Δηαηξείαο. Ρν Γ.Π. κε απφθαζε ηνπ επηιέγεη ειεπζέξσο θαη δηνξίδεη έλαλ απφ ηνπο 

ηξεηο πξψηνπο ζηε ζεηξά. 

3. Ζ αμηνινγηθή θξίζε ησλ ππνςεθίσλ απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή γίλεηαη κε 

βάζε ηελ επηζηεκνληθή επάξθεηα, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ην θχξνο θαη ήζνο ησλ 

ππνςεθίσλ. Ηδηαίηεξα αμηνινγνχληαη νη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, νη πξσηνβνπιίεο γηα 

ηε ιεηηνπξγηθή θαη επηζηεκνληθή  

αλάπηπμε ηαηξηθψλ ηκεκάησλ ή ππεξεζηψλ, ε νξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε 

εξεπλεηηθά, εθπαηδεπηηθά θαη κεηεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Δπίζεο, ιακβάλνληαη 

ζνβαξά ππφςε ε ζπκπεξηθνξά ησλ θξηλφκελσλ πξνο ηνπο λνζειεπφκελνπο, θαη 

γεληθά πξνο ηνλ πνιίηε πνπ πξνζέξρεηαη ζην λνζνθνκείν γηα εμππεξέηεζε ζε 

ζέκαηα πγείαο, θαζψο θαη ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο κε ην επηζηεκνληθφ θαη ινηπφ 

πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ. Ρα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππεπζχλσλ ησλ εηδηθψλ 

κνλάδσλ, ηαηξείσλ, εξγαζηεξίσλ αθνξνχλ ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε, ηε 

κεηεθπαίδεπζε, ηε καθξφρξνλε εκπεηξία θαη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζην 

αληηθείκελν κε ην νπνίν αζρνιείηαη ε νηθεία κνλάδα, ηαηξείν ή εξγαζηήξην. Νη 

επηζηεκνληθά ππεχζπλνη κεξηκλνχλ γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο, 

ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηεπζπληή θαη ησλ νδεγηψλ ησλ νξγάλσλ 

δηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ. Ν Γηεπζπληήο κπνξεί λα θαιεί ηνπο ππεχζπλνπο ησλ 

ππεξεζηψλ φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαη λα αλαζέηεη 

ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ζε απηνχο. 
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4. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο είλαη ηξηεηήο. Ρν Γηεπζπληή ηεο Ηαηξηθήο πεξεζίαο, φηαλ 

απνπζηάδεη ή  

θσιχεηαη λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηνπ, αλαπιεξψλεη ν Ξξντζηάκελνο ηνκέα ηεο 

ηαηξηθήο ππεξεζίαο πνπ είλαη αξραηφηεξνο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο 

Ξξντζηάκελνπο ηνκέσλ. 

5. Ν Γηεπζπληήο ηεο Ηαηξηθήο πεξεζίαο δχλαηαη λα απαζρνιείηαη ππεξσξηαθά ζηνλ 

Ρνκέα απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη. 

6. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ηαηξηθήο 

πεξεζίαο,  

θαζψο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ηνκέσλ ηεο φζν αθνξά ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, 

ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηελ έξεπλα θαη αζθεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ ηεξαξρηθή ηνπ ζέζε. 

7. Έρεη ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ κνξθψλ ησλ 

Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ. Ηδηαίηεξα παξαθνινπζεί ηελ θίλεζε ησλ Δμσξεξηθψλ Ηαηξείαλ 

θαη πψο απηή θαηαλέκεηαη θαηά εηδηθφηεηα. 

8. Κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνπο Ξξντζηάκελνπο ησλ ηνκέσλ δχλαηαη λα εηζεγείηαη 

ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ λνζνθνκείνπ ηε ιεηηνπξγία ησλ Απνγεπκαηηλψλ 

Ηαηξείσλ - Δξγαζηεξίσλ θαη Σεηξνπξγείσλ. 

9. Κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνπο Ξξντζηάκελνπο ησλ ηνκέσλ θαηαξηίδεη ην 

πξφγξακκα απαζρφιεζεο ηεο Ηαηξηθήο πεξεζίαο ζε κεληαία βάζε. 

10. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε εθπφλεζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

κεηεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ άιινπ 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ αλήθεη ζηελ ηαηξηθή ππεξεζία. Ρα πξνγξάκκαηα 

απηά ηα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε  

ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ λνζνθνκείνπ. 

11. Δηζεγείηαη ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ηηο εθπαηδεπηηθέο άδεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

αλήθεη ζηελ  

ηαηξηθή ππεξεζία. 

12. Δγθξίλεη ζε ζπλελλφεζε κε ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηηο επηζηεκνληθέο άδεηεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα παξαθνινχζεζε επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ θαη εκεξίδσλ κεηά απφ 

εηζήγεζε ησλ Γηεπζπληψλ αληηζηνίρσλ ηκεκάησλ ή κνλάδσλ. 

13. Δηζεγείηαη ζην Γεληθφ Γηεπζπληή θαη ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαοηελ αλαγθαηφηεηα γηα 

αλάπηπμε λέσλ ηκεκάησλ, ηνκέσλ, λέσλ ππεξεζηψλ ή θαη ην θιείζηκν ππαξρφλησλ 

ηκεκάησλ αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

14. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ θαη αλάπηπμε ησλ ηαηξηθψλ πξνγξακκάησλ 

έξεπλαο πνπ δηεμάγνληαη ζην λνζνθνκείν: 

α) Δηζεγείηαη ζην Γ.Π., κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, ηελ έγθξηζε 

ή απφξξηςε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρεη ην 

λνζνθνκείν. 

 

β) Γηα ηα εξεπλεηηθά απηά πξνγξάκκαηα κπνξεί λα δεηά ηε γλψκε ηεο 

Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο. 
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15.Δίλαη ππεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ αλαδήηεζε ηαηξηθψλ, εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ απφ εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα θαη νξγαληζκνχο εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ. 

16.Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ηαηξηθά, εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα κε άιια ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. 

17 .`Δρεη ηελ επζχλε νξζνινγηθήο ρξήζεο φισλ ησλ θιηλψλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Ηδηαίηεξα παξαθνινπζεί ηηο εηζαγσγέο θαη πψο θαηαλέκνληαη, ηε δηάξθεηα λνζειείαο 

ηηο εμαγσγέο θαη εηζεγείηαη ηελ αλαθαηαλνκή ησλ θξεβαηηψλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα 

θαη κνλάδεο. 

18. Θαζνξίδεη ην πξφγξακκα θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ / ηνκέσλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνκέσλ, θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ ηκεκάησλ 

/ ηνκέσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηα εξγαζηήξηα. 

19. Θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζην ρψξν επζχλεο ηνπ. 

20. Κεξηκλά γηα ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, δηαιέμεσλ, ζπλεδξίσλ, κε 

ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ ηαηξηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ. 

21. Έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Ηαηξηθήο πεξεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη 

ησλ Ρκεκάησλ / Ρνκέσλ ηεο, ηελ νξζή ρξήζε ησλ νξγάλσλ θαη πιηθψλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ, ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα ηκήκαηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

νξγάλσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ απφ βιάβεο ή δνιηνθζνξέο. 

22. Ππληνλίδεη ην θιηληθφ έξγν ηνπ λνζνθνκείνπ θαη είλαη ελήκεξνο θαη ππεχζπλνο 

γηα θάζε θιηληθή πξάμε πνπ δηελεξγείηαη ζηνπο αζζελείο. Δπίζεο, είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο φισλ ησλ παξεκβαηηθψλ πξάμεσλ ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

23. Δίλαη αξκφδηνο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Ηαηξηθήο πεξεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ, ηελ θαηαλνκή ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ηε ζηειέρσζε κε λέν πξνζσπηθφ, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ 

πφξσλ, ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη αξρείνπ ηεο Ηαηξηθήο πεξεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ 

θαη ηελ ππνβνιή εηεζίνπ απνινγηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

 

Δπιζηημονικό Πςμβούλιο Γενικού Λοζοκομείος Θήπαρ 

Πην Γεληθφ Λνζνθνκείν Θήξαο ζπληζηάηαη επηακειέο Δπηζηεκνληθφ Ππκβνχιην πνπ 

απνηειείηαη απφ: α) Γχν Ηαηξνχο κε βαζκφ Γηεπζπληή, πνπ εθιέγνληαη απφ φινπο 

ηνπο Γηεπζπληέο ηαηξνχο ηνπ λνζνθνκείνπ, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, β) Γχν 

ηαηξνχο ρσξίο βαζκφ Γηεπζπληή, πνπ εθιέγνληαη απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

λνζνθνκείνπ, πιελ Γηεπζπληψλ, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, γ) Έλαλ επηζηήκνλα 

ηεο Ηαηξηθήο πεξεζίαο, κε ηαηξφ, θαηεγνξίαο ΞΔ θαη έλαλ επηζηήκνλα ηεο Ηαηξηθήο 

πεξεζίαο, κε ηαηξφ, θαηεγνξίαο ΡΔ, πνπ εθιέγνληαη απφ φινπο ηνπο κε ηαηξνχο 

ππαιιήινπο, θαηεγνξίαο ΞΔ θαη ΡΔ αληίζηνηρα, πνπ ππάγνληαη ζηελ Ηαηξηθή 

πεξεζία, δ) Έλαλ Λνζειεπηή ΞΔ ή ΡΔ πνπ εθιέγεηαη απφ φινπο ηνπο λνζειεπηέο 

θαη καίεο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.  

Αλ νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ ράζεη ηελ ηδηφηεηα κε ηελ 

νπνία έρεη εθιεγεί, παχεη απηφκαηα λα είλαη κέινο θαη νξίδεηαη λέν κε ηελ αξρηθή 

δηαδηθαζία, γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο. Αληηθαηάζηαζε κέινπο, κε ηελ ίδηα 
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δηαδηθαζία, γίλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην κέινο απνπζηάδεη απφ 

πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο ζπλερφκελεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 

Ρν Δπηζηεκνληθφ Ππκβνχιην ηνπ λνζνθνκείνπ ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά δχν θνξέο ην 

κήλα θαη έθηαθηα φηαλ απηφ δεηεζεί απφ ηνλ Ξξφεδξν ή δχν ηνπιάρηζηνλ κέιε 

ηνπ. Πηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηνπ, ην Δπηζηεκνληθφ Ππκβνχιην εθιέγεη, κε κπζηηθή 

ςεθνθνξία, ηνλ Ξξφεδξφ ηνπ. πνςήθηνη γηα ην αμίσκα απηφ δχλαηαη λα είλαη 

κφλν ηαηξνί πνπ θαηέρνπλ ην βαζκφ ηνπ Γηεπζπληή. Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, Ν 

Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Λνζνθνκείνπ, δηελεξγεί θιήξσζε, κεηαμχ ησλ 

ηζνςεθηζάλησλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Ξξνέδξνπ. Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ ηεξνχληαη πξαθηηθά ζε εηδηθφ βηβιίν πξαθηηθψλ, 

ζεσξεκέλν απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ αλαηίζεηαη ζε ππάιιειν ηεο Γηνηθεηηθήο 

Γηεχζπλζεο ηνπ λνζνθνκείνπ, νξηδφκελν απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή.  

Ζ ζεηεία ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη δηεηήο θαη ε ζπγθξφηεζή ηνπ γίλεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ λνζνθνκείνπ.  

Ρν Δπηζηεκνληθφ Ππκβνχιην γλσκνδνηεί γηα θάζε ζέκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή παξνρή θξνληίδαο πγείαο ζηνπο λνζειεπφκελνπο θαη ηνπο 

εμσηεξηθνχο αζζελείο ηνπ λνζνθνκείνπ. Πηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ επηζηεκνληθνχ 

ζπκβνπιίνπ πεξηιακβάλνληαη:  

 Ζ θαηάξηηζε θαη εηζήγεζε ηνπ εηήζηνπ θαη κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο βαξδηψλ 

(ανηί ηος όπος εθημεπιών) ησλ ηαηξψλ θαη ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

θαη ε έγθπξε ππνβνιή ηνπ ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ λνζνθνκείνπ γηα 

έγθξηζε. Νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην πξφγξακκα ησλ βαξδηψλ, γίλεηαη κφλν 

κε γξαπηή θαη αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Δπηζηεκνληθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη έγθξηζε απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή. 

 Ζ ζπγθξφηεζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο επηζηεκνληθψλ 

επηηξνπψλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη φπνησλ άιισλ επηηξνπψλ ή νκάδσλ 

εξγαζίαο, φηαλ ε ζχζηαζή ηνπο, απνθαζηζηεί απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή. 

 Ζ νξγάλσζε επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ, κε ζπκκεηνρή εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ, εθηφο λνζνθνκείνπ, φπνηε απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 Ζ νξγάλσζε θαη ε ελεκέξσζε ηεο θιαζζηθήο θαη ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο 

ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

 Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο. 

 Ζ εηζήγεζε, πξνο ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή, κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ηνπ λνζνθνκείνπ, ζηε 

ζέζπηζε πξνηεξαηνηήησλ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο πξνκήζεηαο 

εμνπιηζκνχ ή πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ θαη ζε νηηδήπνηε θξηζεί, απφ ηνλ Γεληθφ 

Γηεπζπληή, φηη δχλαηαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ πξνο 

ηνπο αζζελείο ππεξεζηψλ.  
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1.5 ΓΗΑΡΝΚΔΑΘΝ ΡΚΖΚΑ 

Ρν Ρκήκα Δπεηγφλησλ Ξεξηζηαηηθψλ (ΡΔΞ) θαη Βξαρείαο Λνζειείαο είλαη δηαηνκεαθφ 

Ρκήκα. Πην Γηαηνκεαθφ ηκήκα ππάγνληαη ν ηνκέαο επζχλεο εμππεξέηεζεο ησλ 

Δπεηγφλησλ Ξεξηζηαηηθψλ (ΡΔΞ) - Βξαρείαο Λνζειείαο. 

 Πθνπφο ηνπ ΡΔΞ είλαη ε έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ πξνζέξρνληαη ζην Γεληθφ Λνζνθνκείν Θήξαο κε αζζελνθφξν ή 

ίδηα κέζα. Υο εθ ηνχηνπ, ην ΡΔΞ είλαη αξκφδην γηα ηελ θιηληθή εμέηαζε ηνπ αζζελή, 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηεξηαθψλ θαη απεηθνληζηηθψλ 

εμεηάζεσλ, ηε ζσζηή θαη έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ νμέσο πξνβιήκαηνο θαζψο θαη ηε 

ρνξήγεζε - εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. 

Πηε Βξαρεία Λνζειεία δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηαηξηθψλ πξάμεσλ πνπ 

απαηηνχλ νιηγφσξε παξακνλή ησλ αζζελψλ ζην λνζνθνκείν. Πε απηφ ην ηκήκα 

εμππεξεηνχληαη θαη ρεηξνπξγηθά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία ρξήδνπλ ρνξήγεζεο ειαθξάο 

αλαηζζεζίαο (κέζεο), πεξηζηαηηθά αζζελψλ κε εκεηνχο, αθπδάησζε ή θνιηθνχο, 

θαζψο θαη κε αλαπλεπζηηθέο δπζθνιίεο. Αθφκα, εμππεξεηνχληαη αζζελείο κε νμεία 

πξνβιήκαηα πνπ ρξήδνπλ ζχληνκεο ζεξαπείαο κε ελδνθιέβηα ζεξαπεία, φπσο θαη 

αζζελείο πνπ πξνβαίλνπλ ζε νθζαικνινγηθέο επεκβάζεηο (π.ρ. θαηαξξάθηε). 

 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΑΘΡΗΘΥΛ & ΔΗΓΗΘΥΛ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΗΑΡΟΔΗΥΛ ΡΝ 
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΔΞ 

Ρα ηαθηηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία παξέρνπλ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε ζηνπο 

πξνζεξρφκελνπο αζζελείο. Δπίζεο, παξαθνινπζνχληαη αζζελείο πνπ λνζειεχζεθαλ 

ζην λνζνθνκείν. Νη ππεχζπλνη ηαηξνί ησλ Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ νξίδνληαη απφ ηνλ 

Γηεπζπληή ηεο Ηαηξηθήο πεξεζίαο, είλαη ηαηξνί ηεο Δηαηξείαο ή ηνπ ΔΠ. Θαηά ηελ 

επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο ππνζηεξίδνληαη απφ λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ 

νξίδεηαη απφ ην λνζνθνκείν. Αλ παξαζηεί αλάγθε, κπνξεί λα γίλεη εηζαγσγή 

αζζελψλ ζην λνζνθνκείν, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Γηεπζπληή Ηαηξηθήο 

πεξεζίαο. Ν ππεχζπλνο ηαηξφο ησλ Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Ηαηξείνπ, ηελ δηαηήξεζε βηβιίνπ αζζελψλ θαη ηελ πηζηή 

ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ, είλαη δε ππφινγνο έλαληη ηνπ Γηεπζπληνχ. Ρα ηαθηηθά 

εμσηεξηθά Ηαηξεία ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη ζε πιήξε εηνηκφηεηα. Ρα ΡΔΞ 

ζηειερψλνληαη απφ εηδηθνχο ηαηξνχο, ζχκθσλα κε κεληαίν πξφγξακκα πνπ 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή. Κεηά ηελ πιήξε εμέηαζε ηνπ αζζελή θαη ηελ 

δηελέξγεηα παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ, ν ππεχζπλνο ηαηξφο απνθαζίδεη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ αζζελνχο. Νη ππεχζπλνη ηεο εθεκεξίαο ηαηξνί είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα ηεξνχλ πηζηά ην σξάξην εθεκεξίαο θαη λα ελεκεξψλνπλ ην Γηεπζπληή, αλ 

παξαζηεί αλάγθε. Ζ ελεκέξσζε ησλ ζπγγελψλ ησλ αζζελψλ γίλεηαη πάληα απφ ηνλ 

ππεχζπλν εηδηθφ ηαηξφ. 

 

 

1.6 ΙΝΗΞΑ ΡΚΖΚΑΡΑ 

Πηα Ινηπά Ρκήκαηα εληάζζνληαη ην Ξαξαταηξηθφ Ξξνζσπηθφ θαη ηα Ρκήκαηα 

Θνηλσληθήο Δξγαζίαο θαη Γηαηηνινγίαο. 

1.6.1 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 
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Ζ Θνηλσληθή πεξεζία είλαη αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ αζζελψλ 

απφξσλ ή αλαζθάιηζησλ, άζηεγσλ, θαζψο θαη γηα ηελ ελαζρφιεζε κε θάζε αζζελή 

πνπ ρξήδεη θνηλσληθήο θξνληίδαο. Πην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ 

εληάζζεηαη ε θάιπςε αλαγθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο, ε απνθαηάζηαζε ησλ 

αζζελψλ ζε αληίζηνηρα Ηδξχκαηα θαη ε θάιπςε ινηπψλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ. 

Δπηπξνζζέησο, ζηφρνο ηεο Θνηλσληθήο πεξεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ νθείιεη λα είλαη 

ε ζπκβνπιεηηθή θαη ε ζπλεγνξία πξνο ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, φπσο 

επίζεο θαη ε δηαζχλδεζή ηνπο κε δίθηπα θαη ππεξεζίεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 

Ξαξαδείγκαηα πεξηζηαηηθψλ πνπ αλαιακβάλεη ε Θνηλσληθή πεξεζία απνηεινχλ, ε 

ππνζηήξημε ησλ θαξθηλνπαζψλ θαη νη απφπεηξεο απηνθηνλίαο. Ξξνυπφζεζε ηεο 

νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο Θνηλσληθήο πεξεζίαο είλαη ε ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ.  

1.6.2 ΡΚΖΚΑ ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ 

Ρν Ρκήκα Γηαηηνινγίαο είλαη αξκφδην γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαηξνθήο. Ρν Ρκήκα Γηαηηνινγίαο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο θιηληθέο κνλάδεο 

ηνπ λνζνθνκείνπ, εθηειψληαο ην ζχλνιν ησλ δηαηηνινγηθψλ πξσηνθφιισλ απηψλ. 

Πρεδηάδεη δηαηηεηηθά κελνχ αλάινγα κε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ αζζελψλ, 

φπσο επίζεο επηβιέπεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ γεπκάησλ. Δπίζεο, 

παξαθνινπζεί θαη επαλεθηηκά ηελ δηαηξνθηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο κε δηαξθή 

ππνζηήξημε θαη ελεκεξσζή ηνπ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαηξνθή.  

Ρέινο, κέξνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απνηειεί ε ζπκβνπιεπηηθή, γηα ηελ 

αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηαηξνθήο αηφκσλ κε δηαηξνθηθφ θίλδπλν, θαζψο θαη ε 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο πνπ αθνξνχλ ζηνλ πιεζπζκφ θαη 

εηδηθφηεξα ηνπο λένπο. 

 

2. ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 

Ζ Λνζειεπηηθή πεξεζία είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξνρή νινθιεξσκέλεο θαη 

πνιχπιεπξεο θξνληίδαο ζηνπο αζζελείο, ε νπνία βαζίδεηαη θαη πινπνηείηαη βάζεη 

ζχγρξνλσλ θαλφλσλ ηεο Λνζειεπηηθήο Δπηζηήκεο θαη ηεο Γενληνινγίαο. Δπίθεληξν 

ηεο Γενληνινγίαο είλαη ν άλζξσπνο θαη νη εθάζηνηε αλάγθεο απηνχ. 

Δπηπξνζζέησο, ε ιεηηνπξγία ηεο Λνζειεπηηθήο πεξεζίαο πξνυπνζέηεη ηελ 

πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ηεο Λνζειεπηηθήο Δπηζηήκεο, ηεο αληίζηνηρεο ζπλερνχο 

εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο θαη ηεο δηαξθνχο έξεπλαο. Δθηφο ησλ άιισλ είλαη 

απαξαίηεηε ε ηήξεζε ησλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο ηεο Λνζνθνκεηαθήο Κνλάδαο, φπσο 

απηέο έρνπλ νξηζζεί απφ δηαηάμεηο θαη λφκνπο θαζψο θαη απφ ηε Γηνίθεζε απηήο. 

Ρέινο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο Λνζειεπηηθήο πεξεζίαο νθείιεη λα 

δηαζθαιίδεηαη πλεχκα ζπλεξγαζίαο κε ηηο ινηπέο ππεξεζίεο.  

Ζ Λνζειεπηηθή πεξεζία δηαξζξψλεηαη ζε δχν ηνκείο, Α΄ Λνζειεπηηθή θαη Β΄ 

Λνζειεπηηθή, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδν δηνίθεζεο Ρκήκαηνο. 

 

2.1. Α’ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ / ΡΚΖΚΑ 

Ζ Α΄ Λνζειεπηηθή απνηειείηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο Ρνκείο : 

1. Ξαζνινγηθφο Ρνκέαο 

2. Κνλάδα Δκθξαγκάησλ 
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3. Κνλάδα Ρερλεηνχ Λεθξνχ 

4. Δξγαζηεξηαθφ Ρνκέα 

 

2.2 Β΄ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ /ΡΚΖΚΑ 

Ζ Β΄ Λνζειεπηηθή απνηειείηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο Ρνκείο: 

1. Σεηξνπξγηθφο Ρνκέαο 

2. ΡΔΞ & Βξαρεία Λνζειεία 

 
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΖΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

Νη αξκνδηφηεηεο ηεο Λνζειεπηηθήο πεξεζίαο είλαη: 

 

1. Ζ παξνρή λνζειείαο ζηνπο αζζελείο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηα 

δηδάγκαηα ηεο Λνζειεπηηθήο θαη ζην πιαίζην θαηεπζχλζεσλ ησλ ππεπζχλσλ 

ηαηξψλ. 

2. Ζ πξνψζεζε θαη πξναγσγή ηεο λνζειεπηηθήο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο 

ζηνλ ηνκέα απηφ. 

3. Ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ν έιεγρνο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

4. Ζ ηήξεζε ησλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ φπσο θαζνξίδνληαη απφ 

δηαηάμεηο λφκσλ,  

Ξ.Γ., ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ησλ απνθάζεσλ 

ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο. 

 

ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΘΑΗ 
ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ 

 

1. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ησλ 

ζηφρσλ πνπ  

ηίζεληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή. 

2. Δμεηδηθεχεη ηνπο ζηφρνπο, θαη ζέηεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζηνπο ηνκείο. 

3. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο, θαζψο θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ηνκέσλ ηεο φζν αθνξά ζηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηελ έξεπλα θαη αζθεί 

φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηεξαξρηθή ηνπ ζέζε. 

4. Θαηαλέκεη ην πξνζσπηθφ ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο ζηνπο ηνκείο θαη ηα 

ηκήκαηα. Κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνπο Ξξντζηάκελνπο ησλ ηνκέσλ θαηαξηίδεη ην 

πξφγξακκα απαζρφιεζεο ηεο Λνζειεπηηθήο πεξεζίαο ζε κεληαία βάζε.  

5. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ λνζειεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, θπξίσο ηε ζηειέρσζε ησλ ηκεκάησλ θαη ηε ζπλερή θαη νκαιή θάιπςε 

ηνπο. Οπζκίδεη ηηο βάξδηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, εηζεγείηαη ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ηηο 

ππεξσξίεο θαη ηηο άδεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επίθεθαιήο ησλ 

ηνκέσλ. 

6. Κεξηκλά γηα ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο 

αζζελείο. 
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7. Δμαζθαιίδεη ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε θαιήο ζπλεξγαζίαο 

κε ηνπο άιινπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο ζπλνδνχο ησλ αζζελψλ. Ηδηαίηεξα κεξηκλά 

γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία Ηαηξηθήο - Λνζειεπηηθήο πεξεζίαο. 

8. Ξξνηείλεη ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ παξερνκέλσλ λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζην 

Γεληθφ Γηεπζπληή θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ. 

9. Θαηαξηίδεη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο φινπ ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

10. Ξξνηείλεη ηξφπνπο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ 

απνδνηηθφηεξε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

αζζελψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο. 

11. Γίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο λνζειεπηηθήο 

ππεξεζίαο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο 

Γηεπζχλζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ είηε κφλε ηεο. Δηζεγείηαη ζην Γ.Π. ηνπ λνζνθνκείνπ, 

κεηά ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο 

Λνζειεπηηθήο πεξεζίαο. 

12. Κεξηκλά ψζηε φιν ην πξνζσπηθφ ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο λα είλαη ελήκεξν: 

α) γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ, 

β) γηα ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζην λνζνθνκείν. 

 

3. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ  –  ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ - ΡΔΣΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ (ΓΗΔΘΛΠΖ 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ-ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ) 

Ζ Γηνηθεηηθή – Νηθνλνκηθή – Ρερληθή Γηεχζπλζε απαξηίδεηαη απφ ηξεηο (3) 

πνδηεπζχλζεηο (Γηνηθεηηθή, Νηθνλνκηθή, Ρερληθή). 

 

Γιοικηηικόρ Γιεςθςνηήρ: (1) θέζη ΞΔ Γιοικηηικού ή Νικονομικού 

 

3.1 ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΞOΓΗΔΘΛΠΖ 

Ξποϊζηάμενορ ποδιεύθςνζηρ: 1 θέζη ΞΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 

Πηε Γηνηθεηηθή πνδηεχζπλζε εληάζζνληαη ηα αθφινπζα ηκήκαηα θαη γξαθεία: 

 Ρκήκα Ξξνζσπηθνχ θαη Γξακκαηεηαθήο πνζηήξημεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

θάησζη γξαθεία: 

- Γξαθείν Ξξνζσπηθνχ (Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ) (2 ζέζεηο/ 1 ΞΔ 

Γηνηθεηηθνχ, 1 ΡΔ Γηνηθεηηθνχ) 

Δίλαη αξκφδην γηα ηελ ηήξεζε ηνπ αξρείνπ γηα ηηο βάξδηεο, εθεκεξίεο, ππεξσξίεο, 

πάζεο θχζεσο άδεηεο (θαλνληθέο, αλεπ απνδνρψλ, εθπαηδεπηηθέο, εηδηθέο άδεηεο) 

φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΓΛΘ θαζψο θαη ηελ έγθξηζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ αδεηψλ 

απηψλ απφ ηελ αληίζηνηρε Γηεχζπλζε. Δπίζεο ην Γξαθείν Ξξνζσπηθνχ νθείιεη λα 

ηεξεί επίζεκν αξρείν φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, θαζψο θαη ησλ 

ζπληαμηνδνηήζεσλ, ησλ απνιχζεσλ θαη ησλ πξνζιήςεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ. Ρέινο 

κέζα απφ ην Γξαθείν Ξξνζσπηθνχ πξνγξακκαηίδνληαη θαη πξαγκαηνπνηνχληαη 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ.  

- Γξαθείν Γξακκαηείαο Αζζελψλ(2 ζέζεηο/ 2 ΓΔ Γξακκαηέσλ) 
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Ρν Γξαθείν Γξακκαηείαο είλαη αξκφδην γηα ηελ νξζή νξγάλσζε ηεο γξακκαηεηαθήο 

ππνζηήξημεο, λνζειεπνκέλσλ θαη αζζελψλ. Νη αζζελείο θαη ηα ζπζρεηηδφκελα κε 

απηνχο πξφζσπα έρνπλ δηθαίσκα ελεκέξσζεο γηα ζέκαηα ηνπ Λνζνθνκείνπ κέζα 

απφ ην Γξαθείν Γξακκαηείαο Αζζελψλ, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ηήξεζε 

αηνκηθψλ θαθέισλ ησλ αζζελψλ, πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα εμππεξεηνχληαη 

γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά. Ρέινο, ην Γξαθείν Γξακκαηείαο Αζζελψλ, δηαθηλεί ηα 

Ξηζηνπνηεηηθά Λνζειείαο, θαζψο θαη ινηπέο βεβαηψζεηο θαη παξαζηαηηθά ησλ 

αζζελψλ.  

- Γξαθείν Γξακκαηείαο ΡΔΗ & ΡΔΞ (7 ζέζεηο/ 7 ΓΔ Γξακκαηέσλ) 

Ρν Γξαθείν Γξακκαηείαο ΡΔΗ & ΡΔΞ είλαη ππεχζπλν γηα ηε γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε ησλ Ραθηηθψλ Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ (ΡΔΗ) θαζψο θαη γηα ηελ ππνδνρή 

θαη εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απηά. Ρα βηβιία θηλήζεσο ησλ 

Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ δηαηεξνχληαη ζην γξαθείν απηφ, ην νπνίν νθείιεη λα 

νξγαλψλεη ηε ζεηξά πξνζέιεπζεο θαη εμέηαζεο ησλ αζζελψλ. Δπίζεο, ην Γξαθείν 

Γξακκαηείαο ΡΔΗ είλαη αξκφδην γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ην σξάξην θαη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ 

Ηαηξείσλ. 

πνρξέσζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΡΔΞ είλαη ε νξγάλσζε θαη ζηήξημε ηνπ 

Γξακκαηεηαθνχ Ρνκέα ηνπ Ρκήκαηνο Δπεηγφλησλ Ξεξηζηαηηθψλ (ΡΔΞ). Ππλεπψο, 

είλαη αξκφδηα γηα ηελ ππνδνρή, θαηαγξαθή θαη ηαμηλφκεζε ησλ επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ, θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ησλ αξρείσλ θίλεζεο.  

 

- Γξαθείν Θίλεζεο Αζζελψλ (4 ζέζεηο/ 4 ΓΔ Γξακκαηέσλ) 

Πηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Γξαθείνπ Θηλήζεσο πεξηιακβάλεηαη ε έθδνζε εηζηηεξίσλ 

εηζαγσγήο ησλ αζζελψλ, θαζψο θαη ε έθδνζε ησλ εμηηεξίσλ. Δπίζεο, είλαη αξκφδην 

γηα ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ αζζελψλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δαπαλψλ 

λνζειείαο θαη ηελ έθδνζε θαη απνζηνιή ησλ δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία. Απαξαίηεηε είλαη ε ηήξεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ, θαζψο θαη ε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ, 

θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ αζζελνχο.  

- Γξαθείν Ηκαηηζκνχ (2 ζέζεηο/ 2 ΓΔ Γηνηθεηηθνχ) 

Ρν Γξαθείν Ηκαηηζκνχ είλαη αξκφδην γηα ηελ αγνξά, νξγάλσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ 

ηκαηηζκνχ θαιχπηνληαο ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ησλ αζζελψλ θαη ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Πηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γξαθείνπ απηνχ ζπγθαηαιέγεηαη ν θαζαξηζκφο 

θαη ε αλαλέσζε ηνπ ηκαηηζκνχ, ησλ ζηνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

θιηλνζθεπαζκάησλ. Ρέινο, είλαη ππνρξέσζε ηνπ Γξαθείνπ, ε ελδερφκελε 

επηδηφξζσζε θαη δηαλνκή ησλ παξαπάλσ εηδψλ ηκαηηζκνχ.  

 

 Ρκήκα Γηαηξνθήο (10 ζέζεηο / 1 ΞΔ Γηαηηνινγίαο, 1 ΡΔ Ρερλνινγίαο 

Ρξνθίκσλ, 1 ΓΔ ή Δ Κάγεηξαο, 2 Δ Βνεζνί Καγείξσλ, 2 Δ Ιαληδέξεο, 2 

Δ Ρξαπεδνθφκνο, 1 ΓΔ Απνζεθάξηνο). 

 

 Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο 
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Α. Φχιαμε – 5 ζέζεηο / Δ Φπιάθσλ) 

Β. Θαζαξηφηεηα – 12 ζέζεηο / Δ Θαζαξηζηξηψλ). 

 

 

Πηελ ππνδηεπζχλζε δχλαληαη λα αλαηίζεληαη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο ζε 

εξγαδφκελν εθ ησλ αλσηέξσ ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, εθφζνλ δελ 

θαιπθζεί ε ζέζε πξντζηακέλνπ ππνδηεχζπλζεο.  

 

 
3.2 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ 

Ξποϊζηάμενορ ποδιεύθςνζηρ: 1 θέζη ΞΔ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ 

Πηελ Νηθνλνκηθή πνδηεχζπλζε εληάζζνληαη ηα αθφινπζα γξαθεία: 

 Γξαθείν Γεληθνχ Ινγηζηεξίνπ (3 ζέζεηο / 1 ΞΔ Νηθνλνκηθνχ θαη 2 ΡΔ 

Ινγηζηηθήο) 

Πηα θαζήθνληα ηνπ Γξαθείνπ Γεληθνχ Ινγηζηεξίνπ ππάγνληαη ινγηζηηθέο εξγαζίεο 

φπσο, ε ηήξεζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ε παξαθνινχζεζε ησλ παγίσλ, ε 

δηαηήξεζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ, ε ινγηζηηθή 

απνηχπσζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θ.ιπ. Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ, ιφγσ 

ηεο άκεζεο ζχλδεζεο (ππνθαηάζηεκα) ηνπ Γ.Λ.Θ. κε ηελ Α.Δ.Κ.. Α.Δ., επηβάιιεηαη 

ε ζπλερήο επαθή ηνπ ηκήκαηνο κε ηελ Νηθνλνκηθή Γηεχζπλζε απηήο. 

 Γξαθείν Ινγηζηήξηνπ & Ρακείνπ Αζζελψλ (4 ζέζεηο /2 ΡΔ Γηνηθεηηθνχ ή 

Ινγηζηηθνχ & 2 ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ) 

Πηα θαζήθνληα ηνπ Γξαθείνπ Ινγηζηήξην & Ρακείν Αζζελψλ αλήθνπλ ε ηηκνιφγεζε 

ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ-επηζθεπηψλ, ν έιεγρνο πιεξφηεηαο ησλ παξαπεκπηηθψλ 

ησλ δηθαηνχρσλ ησλ Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ θαη ε δηαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

Δηαηξείαο απφ ηνπο θνξείο απηνχο.  

 Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ / Γηαρείξηζεο ιηθνχ (1 ζέζε/ 1 ΓΔ) 

Ρν Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ είλαη αξκφδην γηα ηε δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε ησλ πιηθψλ 

πνπ ρξήδνπλ απαξαίηεηα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 

Πηελ ππνδηεπζχλζε δχλαληαη λα αλαηίζεληαη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο ζε 

εξγαδφκελν εθ ησλ αλσηέξσ ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, εθφζνλ δελ 

θαιπθζεί ε ζέζε πξντζηακέλνπ ππνδηεχζπλζεο.  

 

3.3 ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ 

Ξποϊζηάμενορ ποδιεύθςνζηρ: 1 θέζη ΞΔ Κησανολόγορ ή Ζλεκηπολόγορ 

Κησανικόρ 

 Ρκήκα Ρερληθνχ - Δπηζηαζίαο & Αζθάιεηαο (8 ζέζεηο/ 1 ΞΔ Κεραλνιφγνο ή 

Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο, 1 ΡΔ Κεραλνιφγνο ή Ζιεθηξνιφγνο, 4 

Ζιεθηξνιφγνη ΓΔ, 1 δξαπιηθφο ΓΔ, 1 Τπθηηθφο ΓΔ) 

 

Ρν ελ ιφγσ Ρκήκα Ρερληθνχ αζρνιείηαη : 

Α) αλαθνξηθά κε ην Ρερληθφ ηνπ κέξνο κε έξγα αλάπηπμεο, αλαλέσζεο θαη 

ζπληήξεζεο ησλ θηηξηαθψλ θαη κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ, 
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θαζψο θαη κε ηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ θαη αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ γηα ηε 

βειηίσζε απηψλ. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηεί κειέηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη κεξηκλά 

γηα ηελ επίβιεςή ηνπο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή 

ηνπο. Πηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ είλαη θαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ, θαζψο θαη ε ελ ζπλφισ νκαιή 

ιεηηνπξγία φισλ ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ. Ρέινο, είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο φισλ ησλ 

ππνδνκψλ ηνπ Γ.Λ.Θ. 

β) αλαθνξηθά κε ην κέξνο ηεο Δπηζηαζίαο & Αζθάιεηαο, είλαη ππεχζπλν γηα ηε 

ζπληήξεζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ λνζνθνκείνπ. Γηαζέηεη νξγαλσκέλν 

αξρείν θιεηδηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη αλαπαξάγεη απηά, θαηφπηλ έγθξηζεο ησλ 

αξκφδησλ ππεξεζηψλ. Ρέινο, θξνληίδεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο πξφζβαζε θαη 

θίλεζε αζζελψλ, επηζθεπηψλ θαη πξνζσπηθνχ, κε ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηα ΑΚΔΑ, 

κέζα απφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηάο ηνπο ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ 

λνζνθνκείνπ. 

 

 Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο θαη Β.Η.Ρ. 

Ρν Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο θαη Β.Η.Ρ. απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα Γξαθεία: 

  Γξαθείν Ξιεξνθνξηθήο (2 ζέζε/ 2 ΡΔ) 

Ρν Γξαθείν Ξιεξνθνξηθήο αζρνιείηαη κε ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/ 

θαζψο θαη κε ηηο άδεηεο ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Γ.Λ.Θ. Δπίζεο, θξνληίδεη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη ε απνηειεζκαηηθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ρέινο, ην Γξαθείν Ξιεξνθνξηθήο 

ειέγρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζην δίθηπν. 

  Γξαθείν Βηνταηξηθήο Ρερλνινγίαο (2 ζέζε/ 1 ΡΔ, 1 ΓΔ) 

Ζ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

λνζνθνκείνπ, ε θαηάζεζε λέσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα λέα κεραλήκαηα 

αλήθνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Βηνταηξηθήο Ρερλνινγίαο. Δπίζεο, ην 

Γξαθείν απηφ είλαη αξκφδην γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ππνζηήξημε ηνπ ηαηξηθνχ 

εμνπιηζκνχ ηνπ λνζνθνκείνπ, θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ.  

 

Πηελ ππνδηεπζχλζε δχλαληαη λα αλαηίζεληαη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο ζε 

εξγαδφκελν εθ ησλ αλσηέξσ ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο.  

  

Θαθήκονηα - ςποσπεώζειρ πποζωπικού Γ.Λ. Θήπαρ 
 

 1. Ρα θαζήθνληα, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα φισλ ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ 

ζην λνζνθνκείν ζα θαζνξίδνληαη κε ηηο ζπκβάζεηο πξφζιεςεο ηνπο, ηηο νδεγίεο ηνπ 

Γεληθνχ Γηεπζπληή ηεο Δηαηξείαο ή ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο, 

θαζψο θαη κε εγθπθιίνπο θαη νδεγίεο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ, ηεο  

νηθείαο .ΞΔ., ή άιισλ θνξέσλ ηνπ ππνπξγείνπ γείαο κε εηδηθφηεξν αληηθείκελν. 
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Νη αλσηέξσ αλαθεξφκελεο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο, ηζρχνπλ θαη γηα φινπο ηνπο 

ππεξεηνχληεο ή εξγαδφκελνπο ζην λνζνθνκείν κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. 

 2. Νη εξγαδφκελνη ζην λνζνθνκείν, κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα, νθείινπλ ζε 

πεξίπησζε λέαο  

έθδνζεο Θαλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ή ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

παξφληνο, εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθή ή/θαη 

ειεθηξνληθή ελεκέξσζή ηνπο λα δειψλνπλ κε έγγξαθφ ηνπο φηη απνδέρνληαη ηηο 

δηαηάμεηο απηνχ σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζπκβαηηθήο ηνπο ζρέζεο κε ην 

λνζνθνκείν. Ζ κε εκπξφζεζκε ππνβνιή  ηεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ απηνχ εθ 

κέξνπο νπνηνπδήπνηε εξγαδνκέλνπ, ζεσξείηαη απνδνρή ησλ φξσλ ηεο 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ. 

 3. Ρν πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ δχλαηαη κε αίηεζε ηνπ ή γηα ππεξεζηαθέο 

αλάγθεο κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο, λα αιιάδεη αληηθείκελν εξγαζίαο εθ` 

φζνλ απαηηνχληαη ηα απηά πξνζφληα πξφζιεςεο κεηαμχ ηεο παιαηάο θαη λέαο 

ζέζεο εξγαζίαο εθηφο δηεπζπληψλ θαη πξντζηακέλσλ θαη γηαηξψλ. 

 

...... 

 

ΞΟΝΠΝΛΡΑ ΔΜΔΙΗΜΖΠ ΠΔ ΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ ΡΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΘΖΟΑΠ 

 

Νη ζέζεηο πξντζηακέλσλ ηνπ λνζνθνκείνπ ζηειερψλνληαη απφ πξνζσπηθφ ησλ 

παξαθάησ θαηά θαηεγνξία εηδηθνηήησλ, κε ηα αληίζηνηρα πξνζφληα σο εμήο: 

 

 Η. ΗΑΡΟΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

 

 Ρα πξνζφληα εμέιημεο ηνπ Ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη ηα πξνβιεπφκελα θάζε θνξά 

γηα ηελ  

πιήξσζε ζέζεσλ ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ ΔΠ. 

 

...... 

 

 III. ΓΗΔΘΛΡΥΛ - ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ 

 

 1. Γηεπζπληνχ/ληξηαο Λνζειεπηηθήο πεξεζίαο. 

Ξηπρίν ή Γίπισκα ηκήκαηνο λνζειεπηηθήο Α.Δ. Η. (ελ ειιείςεη Α.Δ.Η. δχλαηαη λα 

θαηέρεη πηπρίν  

Ρ.Δ.Η.) ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκεο αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο , άδεηα 

άζθεζεο  

επαγγέικαηνο θαη πξνυπε ξεζία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ζε ηξηηνβάζκην 

λνζνθνκείν.  Κέξνο ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε πξντζηακέλνπ/λεο ζε θιηληθή ή εηδηθφ ηκήκα δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ ή 
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αληίζηνηρνπ ηδησηηθνχ. Κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή/θαη εμεηδίθεπζε πνπ απνδεηθλχεηαη 

κε βεβαηψζεηο ή/θαη πηζηνπνηεηηθά θαζψο επίζεο ε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 

(ηνπιάρηζην επηπέδνπ Lower) θαη ε γλψζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζε πξντφληα 

γξαθείνπ ζεσξνχληαη πξφζζεηα πξνζφληα. 

 

 2. Ρνκεαξρψλ Λνζειεπηηθήο πεξεζίαο. 

 Ξηπρίν ή δίπισκα ηκήκαηνο λνζειεπηηθήο Α.Δ.Η. (ελ ειιείςεη Α.Δ.Η. δχλαηαη λα 

θαηέρεη πηπρίν  

Ρ.Δ.Η.) ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκεο αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζε 

ηξηηνβάζκην λνζνθνκείν. Κέξνο ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπιάρηζηνλ (2) εηψλ ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε πξνηνηακέλνπ/λεο ζε θιηληθή ή εηδηθφ ηκήκα δεκφζηνπ 

λνζνθνκείνπ. Κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή/θαη εμεηδίθεπζε πνπ  

απνδεηθλχεηαη κε βεβαηψζεηο ή/θαη πηζηνπνηεηηθά θαζψο επίζεο ε γλψζε ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο  

(ηνπιάρηζηνλ επηπέδνπ Lower) θαη ε γλψζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζε πξντφληα 

γξαθείνπ  

ζεσξνχληαη πξφζζεηα πξνζφληα. 

 

 3. Γηεπζπληνχ\ηξηάο Γηνηθεηηθήο ππεξεζίαο: 

 Ξηπρίν ή δίπισκα νηθνλνκηθψλ ή θνηλσληνινγίαο ή δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ΑΔΗ ηεο 

εκεδαπήο ή πηπρίν ή δίπισκα ΑΠΝΔΔ ή ΞΑΠΞΔ ή αλψηαησλ βηνκεραληθψλ ζρνιψλ 

ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο θαη 

πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ζε παξφκνηα ζέζε απφ ηα νπνία ηα ηξία 

(3) ρξφληα ζε αληίζηνηρε Γηεπζπληηθή ζέζε ζε ηδησηηθή επηρείξεζε ή δεκφζην 

νξγαληζκφ.Κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή/θαη εμεηδίθεπζε πνπ απνδεηθλχεηαη κε 

βεβαηψζεηο ή/θαη πηζηνπνηεηηθά θαζψο επίζεο ε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο 

(ηνπιάρηζηνλ επηπέδνπ Lower) θαη ε γλψζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζε πξντφληα 

γξαθείνπ ζεσξνχληαη πξφζζεηα πξνζφληα. 

 

 4.Ξξντζηάκελνο/ε ηκήκαηνο πξνζσπηθνχ – θαη ζπλαθψλ γξαθείσλ: Ξηπρίν ή 

δίπισκα λνκηθήο ή πνιηηηθψλ ή νηθνλνκηθψλ ή θνηλσληνινγίαο ή δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή πηπρίν ή δίπισκα ΑΠΝΔΔ ή ΞΑΠΞΔ ή Αλψηαησλ 

Βηνκεραληθψλ Πρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο 

αιινδαπήο θαη ελ ειιείςεη πηπρίν ή δίπισκα ΡΔΗ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο κνλάδσλ 

πγείαο θαη πξφλνηαο ή ηζφηηκν αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

Ξξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε ζε αληίζηνηρε ζέζε ζε ηδησηηθή επηρείξεζε ή 

δεκφζην νξγαληζκφ. Κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή /θαη εμεηδίθεπζε πνπ απνδεηθλχεηαη 

κε βεβαηψζεηο ή \θαη πηζηνπνηεηηθά θαζψο επίζεο ε γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο 

(ηνπιάρηζηνλ επίπεδν LOWER) θαη ε γλψζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζε πξντφληα 

γξαθείνπ ζεσξνχληαη πξφζζεηα πξννΌληα. 
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 5.Ξξντζηάκελνη/εο απηνηειψλ γξαθείσλ δηνηθεηηθήο - νηθνλνκηθήο - ηερληθήο 

ππεξεζίαο 

 Ξηπρίν ή δίπισκα αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ΑΔΗ ή ΡΔΗ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή 

ηζφηηκν αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο. 

 

 6.πνδηεπζπληήο\ηξηα νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο θαη ζπλαθψλ 

γξαθείσλ Ξηπρίν ή δίπισκα Νηθνλνκηθήο Πρνιήο ΑΔΗ ή ηζφηηκν αλαγλσξηζκέλεο 

ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο θαη πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) ρξφληα 

ζε ηδησηηθή επηρείξεζε ή ζε δεκφζην νξγαληζκφ, απφ ηα νπνία ηα ηξία (3) ρξφληα ζε 

αληίζηνηρε ζέζε. Κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή /θαη εμεηδίθεπζε πνπ απνδεηθλχεηαη κε 

βεβαηψζεηο ή/θαη πηζηνπνηεηηθά θαζψο επίζεο ε γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο 

(ηνπιάρηζηνλ επίπεδν LOWER) θαη ε γλψζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζε πξντφληα 

γξαθείνπ ζεσξνχληαη πξφζζεηα πξνζφληα. 

 7.πνδηεπζπληήο\ηξηα Ρερληθήο ππεξεζίαο θαη ζπλαθψλ γξαθείσλ 

Ξηπρίν ή δίπισκα ηκεκάησλ κεραλνιφγσλ κεραληθψλ, ειεθηξνιφγσλ κεραληθψλ, 

ειεθηξνληθψλ κεραληθψλ ΑΔΗ ή ηζφηηκν αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη πξνυπεξεζίαο 

ηνπιάρηζηνλ  ελλέα (9) έηε ζε παξφκνηα ζέζε απφ ηα νπνία ηα ηξία ρξφληα (3) ζε 

αληίζηνηρε ζέζε ζε ηδησηηθή επηρείξεζε ή δεκφζην νξγαληζκφ. Κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ή/θαη εμεηδίθεπζε πνπ απνδεηθλχεηαη κε βεβαηψζεηο ή \θαη πηζηνπνηεηηθά 

θαζψο επίζεο ε γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο (ηνπιάρηζηνλ επίπεδν LOWER) θαη ε 

γλψζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζε πξντφληα γξαθείνπ ζεσξνχληαη πξφζζεηα 

πξνζφληα. 

8. Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο θαη ζπλαθψλ γξαθείσλ 

Ξηπρίν ή δίπισκα Δπηζηήκεο ησλ ππνινγηζηψλ ή εθαξκνζκέλεο πιεξνθνξηθήο ή 

πιεξνθνξηθήο (SOFTWARE) ή κεραληθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη 

πιεξνθνξηθήο ή ειεθηξνιφγσλ κεραληθψλ θαη κεραληθψλ ππνινγηζηψλ ή 

ειεθηξνληθψλ θαη κεραληθψλ ππνινγηζηψλ (HARDWARE) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή 

ηζφηηκν αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο , άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο φπνπ απαηηείηαη θαη πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε 

ζε παξφκνηα ζέζε απφ ηα νπνία ηα 2 έηε ζε αληίζηνηρε ζέζε ζε ηδησηηθή επηρείξεζε 

ή αληίζηνηρν νξγαληζκφ. Κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή/θαη εμεηδίθεπζε πνπ 

απνδεηθλχεηαη κε βεβαηψζεηο ή \θαη πηζηνπνηεηηθά θαζψο επίζεο ε γλψζε αγγιηθήο 

γιψζζαο (ηνπιάρηζηνλ επίπεδν LOWER) ζεσξνχληαη πξφζζεηα πξνζφληα.  

 

 IV. Φαξκαθνπνηψλ 

Ξηπρίν ή δίπισκα  ηκήκαηνο  Φαξκαθεπηηθήο Α.Δ.Η. ηεο  εκεδαπήο ή ηζφηηκν 

αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο θαη 

άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο θαη πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ζε 

ηξηηνβάζκην λνζνθνκείν.  Κέξνο ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε πξντζηακέλνπ/λεο ζε θιηληθή ή εηδηθφ ηκήκα δεκνζίνπ 

λνζνθνκείνπ ή αληίζηνηρνπ ηδησηηθνχ. Κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ή/θαη εμεηδίθεπζε 
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πνπ απνδεηθλχεηαη κε βεβαηψζεηο ή/θαη πηζηνπνηεηηθά θαζψο επίζεο ε γλψζε ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο (ηνπιάρηζην επηπέδνπ Lower) θαη ε γλψζε ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή ζε πξντφληα γξαθείνπ ζεσξνχληαη πξφζζεηα πξνζφληα. 

 

.......... 

9.2.Γ  ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΘΖΟΑΠ 

 

ΠΛΝΙΝ ΝΟΓΑΛΗΘΥΛ ΘΔΠΔΥΛ: Δκαηόν Νγδόνηα έξι (186) θέζειρ 

 

Γενικόρ Γιεςθςνηήρ : Κία (1) θέζη 

Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ππάγεηαη ζηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαη έρεη δηθαίσκα 

αλαθνξάο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

Γπαθείο Γημοζίων Πσέζεων και Δπικοινωνίαρ με ηον Ξολίηη: Ρπειρ (3) 

Θέζειρ. 

ΞΔ Γηνηθεηηθνχ: Γχν (2) ζέζεηο. Ξηπρηνχρνη ΑΔΗ εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκνπ 

αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ ηνπ εμσηεξηθνχ ζηελ Θνηλσληνινγία ή ηηο Δπηθνηλσλίεο θαη 

ηα Κέζα Καδηθήο Δπηθνηλσλίαο ή ηηο Γεκφζηεο ζρέζεηο ή Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ή 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Γε Γξακκαηέσλ: Κία (1) ζέζε. 

Γπαθείο Γπαμμαηείαρ ΓΛΘ: Γύο (2) θέζειρ. 

Κία (1) ζέζε ΞΔ Γηνηθεηηθνχ ή ΡΔ Γηνηθεηηθνχ 

Κία (1) ζέζε ΓΔ Γξακκαηέσλ. 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΘΑΗ 

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΚΔ ΡΝΛ ΞΝΙΗΡΖ ΘΑΗ ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ ΓΛΘ  

 

 ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ 
ΠΛΝΙΝ 

ΞΔ ΡΔ ΓΔ Δ 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΖΚΝΠΗΥΛ 
ΠΣΔΠΔΥΛ ΘΑΗ 
ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΚΔ 
ΡΝΛ ΞΝΙΗΡΖ 

2  1  3 

ΓΟΑΦΔΗΝ 
ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ ΓΛΘ (Ζ 
ζέζε ΞΔ Γηνηθεηηθνχ 
ελαιιαθηηθά ΡΔ 
Γηνηθεηηθνχ) 

1  1  2 

ΠΛΝΙΝ 3  2  5 

 

Νη εζσηεξηθέο δνκέο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Θήξαο θαη θαη’ επέθηαζε νη 

παξερφκελεο ππεξεζίεο είλαη νη παξαθάησ:  

Ρν Λνζνθνκείν απαξηίδεηαη απφ 3 πεξεζίεο / Γηεπζχλζεηο:  

3. Ηαηξηθή 
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4. Λνζειεπηηθή 

5. Γηνηθεηηθή – Νηθνλνκηθή - Ρερληθή 

 

1.  ΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 

Ζ Ηαηξηθή πεξεζία ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Θήξαο δηαξζξψλεηαη ζηνπο 

αθφινπζνπο ηνκείο: 

 Ξαζνινγηθφο Ρνκέαο 

 Σεηξνπξγηθφο Ρνκέαο 

 Δξγαζηεξηαθφο Ρνκέαο 

 Γηαηνκεαθφ Ρκήκα 

 Ινηπά Ρκήκαηα 

Πε θάζε Ρνκέα πξνΐζηαηαη Γηεπζπληήο Ηαηξφο κε εηδηθφηεηα πνπ εληάζζεηαη ζηνλ 

αληίζηνηρν Ρνκέα. 

1.1 ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ (Γςναμικόηηηα 18 κλίνερ) 

Ν Ξαζνινγηθφο ηνκέαο απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

Ξξντζηάκελνο: 1 ζέζε 

 Ξαζνινγηθφ 

α. Ξλεπκνλνινγηθφ 

β. Λεπξνινγηθφ 

γ. Δλδνθξηλνινγηθφ 

δ. Γεξκαηνινγηθφ 

ε.        Οεπκαηνινγηθφ 

ζη.      Γαζηξεληεξνινγηθφ 

 Ξαηδηαηξηθφ 

 Θαξδηνινγηθφ 

α. Κνλάδα Δκθξαγκάησλ (Γπλακηθφηεηαο 5 θιηλψλ) 

 Κνλάδα Ρερλεηνχ Λεθξνχ (Γπλακηθφηεηαο 5 θιηλψλ) 

 Ζ Κνλάδα Ρερλεηνχ Λεθξνχ παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ ζεξαπεία 

ππνθαηάζηαζεο ηεο  λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ζηνπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ 

απφ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα  ηειηθνχ ζηαδίνπ. 

 Τπρηαηξηθφ. 

 

1.2 ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ (Γςναμικόηηηα 14 κλίνερ) 

Ξξντζηάκελνο: 1 ζέζε 

Ν Σεηξνπξγηθφο Ρνκέαο απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

 Σεηξνπξγηθφ 

 Αλαηζζεζηνινγηθφ 

 Νδνληηαηξηθφ 

 Νξζνπεδηθφ 

 Νπξνινγηθφ 

 Καηεπηηθφ – Γπλαηθνινγηθφ 

 Νθζαικνινγηθφ 

 Υηνξηλνιαξπγγνινγηθφ 
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1.3 ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ 

Ξξντζηάκελνο: 1 ζέζε 

Ν Δξγαζηεξηαθφο Ρνκέαο απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

 Αθηηλνδηαγλσζηηθφ - πεξήρσλ 

 Κηθξνβηνινγηθφ 

 Βηνρεκηθφ - Αλνζνινγηθφ 

 Αηκαηνινγίαο 

 Θπηηαξνινγηθφ 

 Ξαζνινγναλαηνκηθφ 

 

1.4  ΦΑΟΚΑΘΔΗΝ 

Ξξντζηάκελνο: 1 ζέζε 

Πην Φαξκαθείν δχλαηαη λα ηνπνζεηεζεί Ξξντζηάκελνο, κε αληίζηνηρε εκπεηξία ζην 

αληηθείκελν. Ν Ξξντζηάκελνο Φαξκαθείνπ αληηζηνηρεί ζε επίπεδν δηνίθεζεο ζε 

επίπεδν Ρκήκαηνο. 

 

1.5  ΓΗΑΡΝΚΔΑΘΝ ΡΚΖΚΑ 

Ξξντζηάκελνο Ρκήκαηνο: 1 ζέζε 

Πην Ρκήκα Δπεηγφλησλ Ξεξηζηαηηθψλ – Βξαρείαο Λνζειείαο δχλαηαη λα 

ηνπνζεηεζεί Ξξντζηάκελνο κε αληίζηνηρε εκπεηξία ζην αληηθείκελν. 

 

1.6 ΙΝΗΞΑ ΡΚΖΚΑΡΑ 

Πηα Ινηπά Ρκήκαηα εληάζζνληαη ην Ξαξαταηξηθφ Ξξνζσπηθφ θαη ηα Ρκήκαηα 

Θνηλσληθήο πεξεζίαο θαη Γηαηηνινγίαο. 

1.6.1 ΡΚΖΚΑ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

Ξξντζηάκελνο: 1 ζέζε 

Πηελ Θνηλσληθή πεξεζία δχλαηαη λα ηνπνζεηεζεί Ξξντζηάκελνο, κε αληίζηνηρε 

εκπεηξία ζην αληηθείκελν. 

1.6.2  ΡΚΖΚΑ ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ 

Ξξντζηάκελνο: 1 ζέζε 

Πην Ρκήκα Γηαηηνινγίαο δχλαηαη λα ηνπνζεηεζεί Ξξντζηάκελνο, κε αληίζηνηρε 

εκπεηξία ζην αληηθείκελν. 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

 

ΡΝΚΔΑΠ ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ 

ΓΗΔΘΛΡ
ΖΠ 

ΗΑΡΟΝΠ 
ΔΗΓΗΘΝΡΖΡ

ΑΠ 

ΠΛΝΙ
Ν 

ΡΔΞ ΓΔΛΗΘΝΠ ΗΑΡΟΝΠ 1 5 6 

ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΝΠ 
ΡΝΚΔΑΠ 

  
  

ΞΑΘΝΙΝΓΝΠ  1 4 5 

ΘΑΟΓΗΝΙΝΓΝΠ   4 4 

ΞΑΗΓΗΑΡΟΝΠ    3 3 

ΞΛΔΚΝΛΝΙΝΓΝΠ    1 1 

ΛΔΟΝΙΝΓΝΠ    1 1 

ΔΛΓΝΘΟΗΛΝΙΝΓΝΠ 
/ ΓΗΑΒΖΡΝΙΝΓΝΠ  

  1 1 

ΓΔΟΚΑΡΝΙΝΓΝΠ    1 1 

ΤΣΗΑΡΟΝΠ    1 1 

ΟΔΚΑΡΝΙΝΓΝΠ   1 1 

ΓΑΠΡΟΔΛΡΔΟΝΙΝΓ
ΝΠ  

  1 1 

ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΝΠ 
ΡΝΚΔΑΠ 

ΓΔΛΗΘΝΠ 
ΣΔΗΟΝΟΓΝΠ 

1 3 4 

ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΝΠ    2 2 

ΝΟΘΝΞΑΗΓΗΘΝΠ    3 3 

ΝΦΘΑΙΚΗΑΡΟΝΠ    1 1 

ΝΟΝΙΝΓΝΠ    1 1 

ΥΟΙ   1 1 

ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΝΠ    2 2 

ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΝΙΝΓΝ
Π  

  3 3 

ΚΝΛΑΓΑ 
ΡΔΣΛΖΡΝ 
ΛΔΦΟΝ  

ΛΔΦΟΝΙΝΓΝΠ  1 1 2 

ΚΝΛΑΓΑ 
ΔΚΦΟΑΓΚΑΡΥΛ 

ΘΑΟΓΗΝΙΝΓΝΠ 1 1 2 

ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗ
ΘΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 
& ΑΗΚΝΓΝΠΗΑΠ  

ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΝΠ  1 2 3 

ΑΗΚΑΡΝΙΝΓΝΠ    1 1 

ΘΡΡΑΟΝΙΝΓΝΠ    1 1 

ΞΑΘΝΙΝΓΝΑΛΑΡΝ
ΚΝΠ  

  1 1 

 ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΝ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΝΠ  1 2 3 

ΦΑΟΚΑΘΔΗΝ ΦΑΟΚΑΘΝΞΝΗΝΠ    1 1 

ΠΛΝΙΝ 7 49 56 
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2. ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 

Ζ Λνζειεπηηθή πεξεζία δηαξζξψλεηαη ζε δχν ηνκείο, Α΄ Λνζειεπηηθή θαη Β΄ 

Λνζειεπηηθή. 

Γηεπζπληήο Λνζειεπηηθήο πεξεζίαο: 1 Θέζε 

 

2.1. Α΄ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ / ΡΚΖΚΑ 

Ξξντζηάκελνο: 1 ζέζε 

Ζ Α΄ Λνζειεπηηθή πεξεζία απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

1. Ξαζνινγηθφο Ρνκέαο 

2. Κνλάδα Δκθξαγκάησλ 

3. Κνλάδα Ρερλεηνχ Λεθξνχ 

4. Δξγαζηεξηαθφ Ρνκέα 

 

2.2 Β΄ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ / ΡΚΖΚΑ 

Ξξντζηάκελνο: 1 ζέζε 

Ζ Β΄ Λνζειεπηηθή πεξεζία απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

 1. Σεηξνπξγηθφο Ρνκέαο 

 2. ΡΔΞ & Βξαρεία Λνζειεία 
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ  ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ ΠΛΝΙΝ 

 

ΓΗΔΘΛΡΖΠ 
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ 
ΞΖΟΔΠΗΑΠ  
(ΞΔ ή ΡΔ) 

    
1 

 
ΞΔ ΡΔ ΓΔ Δ 

 

Λ
Ν

Π
Ζ

Ι
Δ


Ρ

Η
Θ

Ν
 &

 Ι
Ν

ΗΞ
Ν

 Ξ
Ο

Ν
Π

Υ
Ξ

Η
Θ

Ν
 

  

ΛΝΠΖΙΔΡΔΠ 3 14 7   24 

ΒΝΖΘΝΗ ΘΑΙΑΚΝ - 
ΡΟΑΚΑΡΗΝΦΝΟΔΗΠ 

      9 9 

ΘΙΗΒΑΛΗΠΡΔΠ 
ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ    

2 2 

ΓΗΑΠΥΠΡΖΠ       1 1 

ΔΞΗΠΘΔΞΡΔΠ ΓΔΗΑΠ   2     2 

ΚΑΗΔΠ   2     2 

ΡΔΣΛΝΙΝΓΝΗ  
ΑΞΔΗΘΝΛΗΠΔΥΛ 

  2 2   4 

ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΡΔΠ    2     2 

ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ 
ΞΖΟΔΠΗΑ 

  1     1 

ΤΣΝΙΝΓΝΠ 1       1 

ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΝΠ 1 
   

1 

ΒΝΖΘΝΗ 
ΦΑΟΚΑΘΔΗΝ   

1 
 

1 

ΝΓΖΓΝΠ 
ΑΠΘΔΛΝΦΝΟΝ 

  1  1 

Η
Α

Ρ
Ο

Η
Θ

Υ
Λ

 

Δ
Ο

Γ
Α

Π
Ρ

Ζ
Ο

Η

Υ
Λ

  

ΗΑΡΟΗΘΥΛ  
ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ  

  3 2   5 

ΠΛΝΙΝ 5 26 13 12 57 
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3. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ  –  ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ - ΡΔΣΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ (Γ/ΛΠΖ 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ-ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ) 

Ζ Γηνηθεηηθή – Νηθνλνκηθή – Ρερληθή Γηεχζπλζε απαξηίδεηαη απφ ηξεηο (3) 

πνδηεπζχλζεηο (Γηνηθεηηθή, Νηθνλνκηθή, Ρερληθή). 

 

Γιοικηηικόρ Γιεςθςνηήρ : Κια  (1) θέζη ΞΔ Γιοικηηικού ή Νικονομικού 

 

3.1 ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΞOΓΗΔΘΛΠΖ 

Ξποϊζηάμενορ ποδιεύθςνζηρ: 1 θέζη ΞΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 

Πηε Γηνηθεηηθή πνδηεχζπλζε εληάζζνληαη ηα αθφινπζα ηκήκαηα θαη γξαθεία: 

 

Ρκήκα Ξξνζσπηθνχ θαη Γξακκαηεηαθήο πνζηήξημεο 

 Γξαθείν Ξξνζσπηθνχ (Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ) (2 ζέζεηο/ 1 ΞΔ 

Γηνηθεηηθνχ, 1 ΡΔ Γηνηθεηηθνχ) 

 Γξαθείν Γξακκαηείαο (2 ζέζεηο/ 2 ΓΔ Γξακκαηέσλ) 

 Γξαθείν Γξακκαηείαο ΡΔΗ & ΡΔΞ (6 ζέζεηο/ 6 ΓΔ Γξακκαηέσλ) 

 Γξαθείν Θίλεζεο Αζζελψλ (4 ζέζεηο/ 4 ΓΔ Γξακκαηέσλ) 

 Γξαθείν Ηκαηηζκνχ (2 ζέζεηο/ 2 ΓΔ Γηνηθεηηθνχ) 

 

Ρκήκα Γηαηξνθήο (11 ζέζεηο / 1 ΡΔ Ρερλνινγίαο Ρξνθίκσλ, 1 ΓΔ ή Δ Κάγεηξαο, 2 

Δ Βνεζνί Καγείξσλ, 2 Δ Ιαληδέξεο, 4 Δ Ρξαπεδνθφκνο, 1 ΓΔ Απνζεθάξηνο) 

 

Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο 

 Φχιαμε (5 ζέζεηο / Δ Φπιάθσλ) 

 Θαζαξηφηεηα (12 ζέζεηο / Δ Θαζαξίζηξηεο) 

 

 

Πηελ ππνδηεπζχλζε δχλαληαη λα αλαηίζεληαη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο ζε 

εξγαδφκελν εθ ησλ αλσηέξσ ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, εθφζνλ δελ 

θαιπθζεί ε ζέζε πξντζηακέλνπ ππνδηεχζπλζεο.  

 

 

3.2 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ 

Ξποϊζηάμενορ ποδιεύθςνζηρ: 1 θέζη ΞΔ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ 

Πηελ Νηθνλνκηθή πνδηεχζπλζε εληάζζνληαη ηα αθφινπζα γξαθεία: 

 Γξαθείν Γεληθνχ Ινγηζηεξίνπ (3 ζέζεηο / 1 ΞΔ Νηθνλνκηθνχ θαη 2 ΡΔ 

Ινγηζηηθήο) 

 Γξαθείν Ινγηζηήξηνπ & Ρακείνπ Αζζελψλ (4 ζέζεηο / 2 ΡΔ Γηνηθεηηθνχ ή 

Ινγηζηηθνχ &         2 ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ) 

 Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ / Γηαρείξηζεο ιηθνχ (1 ζέζε/ 1 ΓΔ Γηνηθεηηθνχ) 
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Πηελ ππνδηεπζχλζε δχλαληαη λα αλαηίζεληαη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο ζε 

εξγαδφκελν εθ ησλ αλσηέξσ ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, εθφζνλ δελ 

θαιπθζεί ε ζέζε πξντζηακέλνπ ππνδηεχζπλζεο.  

 

3.3 ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ 

Ξποϊζηάμενορ ποδιεύθςνζηρ: 1 θέζη 

 Ρκήκα Ρερληθνχ - Δπηζηαζίαο & Αζθάιεηαο (8 ζέζεηο/ 1 ΞΔ Κεραλνιφγνο ή 

Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο, 1 ΡΔ Κεραληθνχ, 4 Ζιεθηξνιφγνη ΓΔ, 1 

δξαπιηθφο ΓΔ, 1 Τπθηηθφο ΓΔ) 

 Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο θαη Β.Η.Ρ. 

Ρν Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο θαη Β.Η.Ρ. απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα Γξαθεία: 

  Γξαθείν Ξιεξνθνξηθήο (2 ζέζεηο/ 1 ΡΔ Ξιεξνθνξηθήο, 1 ΓΔ 

Ξιεξνθνξηθήο) 

  Γξαθείν Βηνταηξηθήο Ρερλνινγίαο (1 ζέζεηο/ 1 ΡΔ Βηνταηξηθήο 

Ρερλνινγίαο) 

 

Πηελ ππνδηεπζχλζε δχλαληαη λα αλαηίζεληαη θαζήθνληα πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο ζε 

εξγαδφκελν εθ ησλ αλσηέξσ ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο.  
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ – ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ – ΡΔΣΛΗΘΖΠ 

ΓΗΔΘΛΠΖΠ 

 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ 
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ 
ΠΛΝΙΝ 

ΞΔ ΡΔ ΓΔ Δ 

ΓΗΔΘΛΡΖΠ 1    1 

 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ 

ΞΝΓΗΔΘΛΡΖΠ 1    1 

ΡΚΖΚΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ  1 2 8 11 

ΓΟΑΦΔΗΝ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

1 1   2 

ΓΟΑΦΔΗΝ 
ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ 

  2  2 

ΓΟΑΦΔΗΝ 
ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ ΡΔΗ & 
ΡΔΞ 

  6  6 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ 
ΑΠΘΔΛΥΛ 

  4  4 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ   2  2 

ΡΚΖΚΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ 
ΚΔΟΗΚΛΑΠ  

   17 17 

ΠΛΝΙΝ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖΠ: 45 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ 

ΞΝΓΗΔΘΛΡΖΠ 1    1 

ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΔΛΗΘΝ 
ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ 

1 2   3 

ΓΟΑΦΔΗΝ 
ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ & 
ΡΑΚΔΗΝ ΑΠΘΔΛΥΛ 

 2 2  4 

ΓΟΑΦΔΗΝ 
ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ & 
ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΙΗΘΝ 

  1  1 

ΠΛΝΙΝ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖΠ: 9 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ 

ΞΝΓΗΔΘΛΡΖΠ 1    1 

ΡΚΖΚΑ ΡΔΣΛΗΘΝ 1 1 6  8 

ΡΚΖΚΑ 
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ 
ΒΗΝΦΑΡΟΗΘΖΠ 
ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ 

 2 1  3 

ΠΛΝΙΝ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖΠ: 12 

 
ΠΛΝΙΝ ΓΗΔΘΛΠΖΠ: 68 
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