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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας   ΚΩ   «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» 

Ιπποκράτους 34  ΚΩΣ  85300 
Τηλέφωνο : 2242360221-222 φαξ: 2242022125 e-mail: dioikitis@kos-hospitaltal.gr 

 
ΠΡΑΞΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ 

Αρίθμ.:220/7-9-2021 
 

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΥΟ  (2)  ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ                         
ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ  ΣΤΟ  Γ.Ν-Κ.Υ ΚΩ» 

 
                     Έχοντας   υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ.Υ4α/οικ.39515/10-4-12 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Οργανισμός του Γενικού  Νοσοκομείου - 
Κ.Υ. Κω  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» (ΦΕΚ 1152/Β΄/10-4-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

2. Την υπ’ Αριθμ.Πρωτ.:Γ4β/Γ.Π.οικ.5232/28-1-2020 απόφαση του Υπουργείου Υγείας όπου 
διορίζεται ως Διοικητής του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ, ο κ. Βασιλειάδης Σταμάτιος.  

3. Το φεκ.56/30-1-2020/Υ.Ο.Δ.Δ. όπου δημοσιεύθηκε η ανωτέρω απόφαση. 
4. Την με Αρίθμ.Πρωτ.:34/4-2-2020 ανάληψη υπηρεσίας της 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ 

ΑΙΓΑΙΟΥ και το με ημερομηνία 04-02-2020 πρωτόκολλο ορκωμοσίας. 
5. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», 

άρθρο 7, παρ. 8, εδάφιο 8.1, σύμφωνα με τις οποίες ο Διοικητής έχει την ευθύνη της οργάνωσης, 
συντονισμού, ελέγχου και εύρυθμης λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. 

6. Τον Ν. 4600/2019, άρ.165 (Φ.Ε.Κ. 43/Α’/09-03-2019), με τον οποίο καταργείται το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. «Γ.Ν. 
ΡΟΔΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ  - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ» κι η οργανική μονάδα της έδρας καθώς κι οι αποκεντρωμένες 
οργανικές μονάδες αυτού μετατρέπονται σε αυτοτελή κι ανεξάρτητα Ν.Π.Δ.Δ. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 7, του Ν.3329/2005 "Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις ", που αναφέρονται στις αρμοδιότητες  του Διοικητή και του Αναπληρωτή 
Διοικητή, σύμφωνα με τις οποίες ο Διοικητής «Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού, 
ελέγχου και εύρυθμης λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου», καθώς επίσης και ότι 
τον Διοικητή στα καθήκοντά του τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Διοικητής. 

8. Τον οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας KΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ΦΕΚ 
1152/Β΄/10-4-2012 όπως συμπληρώθηκε με το ΦΕΚ 1289/Β’/28-5-2013 όπου υπάρχουν κενές 
ιατρικές θέσεις που προκηρύσσονται.  

9. Την Αριθμ.Υ4α/οικ.123825/31-12-12  ΚΥΑ (ΦΕΚ 3486/Β/31-12-12) 
     «Ενοποιημένος  Οργανισμός  του Γενικού Νοσοκομείου, Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»,       του 

Γενικού Νοσοκομείου − K.Y. KΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» και του Γενικού Νοσοκομείου − Κ.Υ. Καλύμνου 
«Το Βουβάλειο». 

10. α) της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν.2071/1992 (Α΄123) όπως αντικαταστάθηκε με    την 
παρ.1 του άρθρου 35 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’).  

  β)Του άρθρου7 και του 8 του ν.4498/2017 (Α΄172) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του    
άρθρου ένατου του ν.4517/2018 (Α΄ 22). 

  γ) της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν.4508/2017(Α΄200).  
δ) του άρθρου 43 του ν.1759/1988 (Α΄50) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29   
του ν. 4461/2017 (Α΄38).  
ε) του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα  
Κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

    στ)Του Π.Δ/γματος 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,   
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

11. Την υπ’αρ.Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/17-1-2018 116 Β’) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων 
επιλογής και διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου 
ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ 6ΔΔΙ465ΦΥΟ-Ν7Ο), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ΄αριθμ.Γ4α/ΓΠοικ.13274/13-2-2018 (548 Β΄) όμοια (ΑΔΑ 6ΚΖΓ465ΦΥΟ-ΕΙΣ).  

12. Την υπ΄αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.13273/13-2-2018 (621 Β΄) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία 
προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ ΩΑΚΓ465ΦΥΟ-Κ5Κ). 
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13. Την υπ’ αριθμ.:Γ4α/Γ.Π.οικ.20585/9-3-2018 εγκύκλιο σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης και 
υποβολής υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. (ΑΔΑ ΩΝ2Φ465ΦΥΟ-
1ΘΖ). 

14. Την υπ’ αριθμ.:Γ4α/Γ.Π.οικ.23273/19-3-2018 συμπληρωματική εγκύκλιο σχετικά με τη διαδικασία 
προκήρυξης  θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ και υποβολής υποψηφιοτήτων (ΑΔΑ 94ΑΟ465ΦΥΟ-
Θ3Χ). 

15. Την με Αριθμ.Πρωτ.:Γ4α/Γ.Π.οικ.39417/23-6-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας με θέμα: Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, 
αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ.2804/30-6-2021/τ.χ.Β’. 

16. Την με Αρ.Πρωτ.:Γ4α/Γ.Π49607/7-9-2021(ΑΔΑ: ΩΦΒΙ465ΦΥΟ-ΤΕΟ) απόφαση 
του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων 
ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.» 

17. Το γεγονός ότι οι δύο (2) θέσεις προς προκήρυξη του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ δεν είναι  
δεσμευμένες και είναι κενές. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Την έγκριση για προκήρυξη  πλήρωσης των παρακάτω ΔΥΟ (2)  θέσεων 
ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία για το Γενικό Νοσοκομείο – 
Κέντρο Υγείας Κω, με τους κάτωθι βαθμούς και ειδικότητες: 
 

Μία  (1)  θέση    ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ.    
 
 Μία (1)  θέση  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄.

 
 

 Την ισχύ της παρούσας από την ημερομηνία εκδόσεως της. 

 Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».                   

   
  

 

 

 

 

 

 Ο Διοικητής Γ.Ν-Κ.Υ ΚΩ   
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ  
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