
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   Ίλιον  29/08/2022 
1

η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ            Αρ. Πρωτ.:6410 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
Γρ. Διοίκησης 

 

 

                                                                                                                          
Οδός: Σπ. Θεολόγου 1 & Λ. Φυλής 8η στάση                                                                                                  
ΤΚ:     13122  Ίλιον  Αττικής 
Πληροφορίες:  Χ. Λαμπίρη  
Τηλέφωνο:   2132015372 
Fax:              2132015348 

 

Ε-mail:ypodiefd-oik@eka-hosp.gr  
 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Διευθυντή/ντριας  Ιατρικής  

                 Υπηρεσίας του ΕΚΑ» 

 

Ο κοινός  Διοικητής του ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ» έχοντας υπόψη:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/τ.Α΄/02-03-2001).  

2.  Τις διατάξεις της παρ.20 του άρθρου 2 του Ν.3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση 

νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/23-12-2003). 

3. Τις διατάξεις της παρ.3  του άρθρου 8 του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ129/τ.Α΄/03-08-2010), ο οποίος αντικαθιστά το 1ο εδάφιο 

της παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.2889/2001. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α’/2005) όπως τροποποιήθηκε από τις 

διατάξεις της περ. 25 παρ. 11 του άρθρου 3 του Ν.3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ 

νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ25/τ.Α΄/09-02-2007). 

5. Την Α3α/42099/14 ΚΥΑ (ΦΕΚ 202Β/23-01-2015) «Οργανισμός του ΕΚΑ», όπως 

συμπληρώθηκε και ισχύει. 

6. Την υπ΄αριθ.πρωτ.: 1101/10-01-2019 Απόφαση της Διοικήτριας της 1ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας με θέμα: «Ορισμός Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου 

Αποκατάστασης». 

7. Το άρθρο 39 του Ν.4950/2022 (ΦΕΚ Α΄128/).  

8. Την Διαπιστωτική Πράξη του Αν. Διοικητή ΕΚΑ παράτασης παραμονής στο ΕΣΥ του Σ/ντή 

Δ/ντή Α΄ΦΙΑπ Νικόλαου Γκρούμα έως την 31.12.2022. 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή/ντριας της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑ, 

τους/τις ιατρούς που έχουν δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του 

Ν.2889/2001, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.3868/2010 

σύμφωνα με τις οποίες: «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/τις παραπάνω ιατρούς ενδιαφέρονται για τη θέση, θα πρέπει να υποβάλλουν 

αυτοπροσώπως αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο γραφείο του Αν. Διοικητή του ΕΚΑ 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

πρόσκλησης αυτής, δηλαδή από 29/08/2022 ημέρα Δευτέρα έως και 07/09/2022  ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 14:30.  

Μετά την 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 στην συνέχεια υποβάλλει τον πίνακα στο Διοικητή του Νοσοκομείου, ο 

οποίος θα διαβιβάσει τον πίνακα αξιολόγησης μαζί με εισήγησή του προς τον κ. Διοικητή της 1ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (ΥΠε), ο οποίος θα ορίσει έναν από τους τρεις (3) πρώτους του 

πίνακα, ως Διευθυντή/ντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑ με τριετή θητεία, χωρίς να δεσμεύεται 

από τη σειρά εγγραφής.  

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 στους πίνακες ανακοινώσεων του Νοσοκομείου και στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου. 

 

                                                                                          Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ» 

 

                                                                                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  

Πίνακας Αποδεκτών: 

 

1. Νικόλαος Γκρούμας Συντονιστής Διευθυντής Α΄ΦΙΑπ 

2. Κωνσταντίνα Πετροπούλου Συντονίστρια Διευθύντρια Β΄ΦΙΑπ 

3. Κωνσταντίνα Παπαευσταθίου Συντονίστρια Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Τμήματος 

4. Πρόδρομος Κοσμίδης Διευθυντής Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος 

 
  
Εσωτερική Διανομή: 

-Γρ. Διοικητή 

-Γρ. Αν. Διοικητή ΕΚΑ 

-Αν. Δ/ντρια Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας 

-Αν. Υπ/ντρια Διοικητικού Οικονομικού 

-Γραμματεία Διοίκησης ΕΚΑ 

-Τμήμα ΔΑΔ 


