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Σηε Χίν ζήκεξα ηελ 13
ε
 ηνπ κήλα Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα ηεο εβδνκάδαο 

Παξαζθεπή θαη ώξα 13:00 π.κ. ζην Καηάζηεκα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Χίνπ 

«Σθπιίηζεην» ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε, κεηά από πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, γηα ζπδήηεζε ησλ παξαθάησ 

ζεκάησλ. 

Παξόληεο νη: 

1. Καληαράθε Διέλε, Πρόεδρος 

2. Αληύπας Κωλ/λος, Αληηπρόεδρος 

3. Μολογηούδες Νηθόιαος, Μέιος 

4. Αληωλάθε Γεωργία, Μέιος  

5. Μάθθος Μηταήι, Μέιος  

6.  Σδηαηδηάς Υαράιακπος Γρακκαηέας 

 

Σηε ζπλεδξίαζε επίζεο παξεπξέζεθε ν Γηνηθεηηθόο Γηεπζπληήο θ. Αβδειηώδεο 

Σηαύξνο γηα ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ επί ησλ ζεκάησλ θαζώο θαη ην 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο θ. Ξνύξνο Μάξθνο.  

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

 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

...…………………………….. 

ΘΔΜΑ 20
ο
  

σδήηεζε θρηηερίωλ επηιογής προζώπωλ γηα θαηάρηηζε ηδηωηηθώλ 

ζσκθωλεηηθώλ από ηελ εηδηθή δηατείρηζε ηες περηοσζίας 

Η Πξόεδξνο ελεκεξώλεη ηα κέιε ηνπ ΓΣ όηη ζα πξέπεη λα νξηζηνύλ ηα θξηηήξηα 

ζύκθσλα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε επηινγή ησλ πξνζώπσλ κε ηα νπνία ζα γίλεη 

θαηάξηηζε ηδησηηθώλ ζπκθσλεηηθώλ από ηελ εηδηθή δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη εηζεγείηαη ηα θξηηήξηα απηά λα είλαη ηα θάησζη κε ζεηξά 

πξνηεξαηόηεηαο : 

1. Πηπρίν Α.Δ.Ι. ή Α.Τ.Δ.Ι. ή Απνιπηήξην ηίηιν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο  

2. Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ 

3. Δπηκόξθσζε 

4. Πξνϋπεξεζία ζε ζπλαθή ζέζε 

5. Ξέλεο γιώζζεο 

6. Γλώζε ρεηξηζκνύ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή 

                                      
               ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                   

 

 

           2
ε
 Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ       ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

             ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

                  «   Κ Τ Λ Η Σ  Δ Η Ο  » 

 

 Αρηζκός 25/13-10-2017 σλεδρίαζες 

          5ΜΔΛΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
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7. Κνηλσληθά θξηηήξηα  

Δπίζεο ε Πξόεδξνο εηζεγείηαη ηα ελ ιόγσ θξηηήξηα λα θαιύπηνπλ ην εμήληα ηεο εθαηό 

(60%) ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ησλ ππνςεθίσλ θαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο 

λα θαιύπηεη ην ππόινηπν ζαξάληα ηεο εθαηό (40%). 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ην ΓΣ κε νκνθσλία ησλ 

παξηζηακέλσλ κειώλ 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η 

Α. Απνδέρεηαη πιήξσο ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ. 

Β. Αλαθαιεί ηελ 22/11-9-2017 ( ζέκα 21 πεξ.Γ) απόθαζε ΓΣ ζρεηηθά κε ηελ επηηξνπή 

δηελέξγεηαο ησλ ζπλεληεύμεσλ. 

Γ. Η δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεύμεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ Γηνηθήηξηα. 

Γ. Η απόθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

….…………………………… 

Καζώο δελ ππάξρεη άιιν ζέκα ηειεηώλεη ε ζπλεδξίαζε.  

Τν παξόλ πξαθηηθό δηαβάδεηαη θαη επηθπξώλεηαη σο θάησζη από ηα κέιε. 

  Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                 Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ ΜΔΛΖ 

         Δ.ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ                  Κ.ΑΝΣΤΠΑ                  Ν.ΜΟΝΟΓΗΟΤΓΖ 

                                                                                                   Γ.ΑΝΣΩΝΑΚΖ                                                                                                     

                                                                                                   Μ.ΜΑΚΚΟ 

            Αθρηβές Απόζπαζκα                                                           

                Υίος 19-10-2017  

               Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                   Υ.ΣΕΗΑΣΕΗΑ  
 

 

 

 


