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ηε Υίν ζήκεξα ηελ 26
ε
 ηνπ κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Μ. 

Γεπηέξα θαη ώξα 13:00 κ.κ. ζην Καηάζηεκα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υίνπ 

«θπιίηζεην» ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ {όπσο απηό έρεη 

νξηζηεί κε ηελ κε αξηζκ. Γ4β/Γ.Π.56109 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο (ΦΔΚ,  ηεύρνο 

Τ.Ο.Γ.Γ. αξ. 834/10-10-2019)}, ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε, κεηά από πξόζθιεζε ηεο 

Πξνέδξνπ, γηα ζπδήηεζε ησλ παξαθάησ ζεκάησλ. 

Παξόληεο είλαη νη: 

 

1. ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ , Πρόεδρος ηοσ Γ.. , 

2. ΜΔΛΗΣΕΑΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ , Αληηπρόεδρος ηοσ Γ.. , 

3. ΝΣΟΤΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ  , ηαθηηθό κέιος ηοσ Γ.., 

4. ΚΑΡΣΑΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ηαθηηθό κέιος ,εθπρ/πος ηωλ ηαηρώλ, 

5. ΣΑΚΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ,  ηαθηηθό κέιος , εθπρ/πος ιοηπού 

προζωπηθού . 

Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί ε ππάιιεινο ΓΔ Πξνζσπηθνύ Η/Τ Μαπξίθνπ Αλζή. 

ηε ζπλεδξίαζε επίζεο θιήζεθε θαη παξεπξέζεθε, ν Γηνηθεηηθόο Γηεπζπληήο, 

Αβδειηώδεο ηαύξνο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία, ε Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

 

ΘΔΜΑΣΑ  ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ 

Θέκα 1
ο
: Έγθρηζε ζθοπηκόηεηας θαη πρόζθιεζε εθδήιωζες ελδηαθέροληος γηα 

Ηαηρό Δργαζίας. 

Η Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γ ην από 13/4/21 (αξηζ.πξση. εηζεξρ. 5839/13-4-21) 

ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηεπζπληή ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε ηαηξνύ 

εξγαζίαο ζην Ννζνθνκείν ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

«ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ 

«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

                                  
 

               ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                   

                

           2
ε
 Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ                     ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

             ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

                  «   Κ Τ Λ Η Σ  Δ Η Ο  » 

 

          Αρηζκός   12/26-4-2021 σλεδρίαζες 

          5ΜΔΛΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

ΑΔΑ: ΨΩΞΠ469073-571
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Γξαθείν Γηνηθεηηθνύ Γηεπζπληή  

Υίνο 13 Απξ. 2021 

ΠΡΟ: Σε Γηνηθήηξηα θαη Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 

 ΤΠΗΡΔΙΑΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

ΘΔΜΑ: «Ιαηξόο εξγαζίαο» 

ΥΔΣ: Ν.3850/2010 

 

Δπαλέξρνκαη ζρεηηθά κε ην ζέκα ύπαξμεο ηαηξνύ εξγαζίαο ζην Ννζνθνκείν ζε 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ λόκνπ. 

Σν έηνο 2017 είραλ δηελεξγεζεί δύν δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ήηαλ 

άγνλεο. ηε ζπλέρεηα θαη ζηε πξνζπάζεηα ηεο ππεξεζίαο λα νξίζεη ηαηξό εξγαζίαο 

είραλ εηδνπνηεζεί εγγξάθσο όινη νη πηζηνπνηεκέλνη ηαηξνί ηεο Υίνπ. 

Καη ε πξνζπάζεηα απηή ήηαλ άθαξπε. Πξνθαλώο ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο 

πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο ήηαλ ρακειόο. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ν αλσηέξσ ζρεηηθόο λόκνο 

πξνηείλσ ηελ επαλαπξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ κε πξόζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο κε Π/Τ 5.000€. 

Ο Π/Τ πξνθύπηεη ζύκθσλα κε ην ππεξεηνύλ πξνζσπηθό 416 άηνκα κε ζπληειεζηή 

0,8 όπνπ νη απαηηνύκελεο ώξεο είλαη 332 εηεζίσο 

Ο Γηνηθεηηθόο Γηεπζπληήο 

ΣΑΤΡΟ ΑΒΓΔΛΙΩΓΗ» 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ην Γ  

Α π ο θ α ζ ί δ ε η  ο κ ό θ ω λ α  

Σελ επαλαπξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ κε πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

γηα ηαηξό εξγαζίαο ζην Ννζνθνκείν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3850/2010 

πξνϋπνινγηζκνύ 4.000€ . 

                   ------------------------------------------- 

 

Καζώο δελ ππάξρεη άιιν ζέκα πξνο ζπδήηεζε,  ιύεηαη  ε ζπλεδξίαζε.  

 

ε  πίζησζε  ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε  ην  παξόλ  πξαθηηθό  ην  νπνίν  αθνύ  

αλαγλώζηεθε  θαη  βεβαηώζεθε , ππνγξάθεηαη  σο  αθνινύζσο: 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ  Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ                         ΣΑ ΜΔΛΖ 

Δ. ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ  Δ .  ΜΔΛΗΣΕΑΝΖ                       Ν.ΝΣΟΤΛΖ  

                                                                                             Α.ΚΑΡΣΑΛΖ 

   

                                                                                               Ν. ΣΑΚΗΑ  

ΑΔΑ: ΨΩΞΠ469073-571



[3] 
 

           Ζ εθηειούζα τρέε γρακκαηέα   

  ΜΑΤΡΗΚΟΤ ΑΝΘΖ 

Σο παρόλ είλαη αθρηβές αληίγραθο  

              αποζπάζκαηος  

           Πραθηηθού ηοσ Γ.                                                           

            Υίος , 26-4-2021  

             Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

               Α. ΜΑΤΡΗΚΟΤ  

ΑΔΑ: ΨΩΞΠ469073-571
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