
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Αριθμός 6749/02-08-2021) 
   Εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-

ντος για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή 

Διοικητικών Υπηρεσιών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 

  Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε .

 Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Tον ν. 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, 

Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοι-
πές διατάξεις» (Α’ 231), 

2. Τον ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργα-
νισμοί (ΔΕΚΟ)» (Α’ 314), 

3. Την παρ. 9 του άρθρο 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131), 

4. Τα άρθρα 11 και 26 του ΚΕΦ. Β του ν. 4354/2015 
«Νέο Ενιαίο Μισθολόγιο» (Α’ 176) και τη σχετική διευ-
κρινιστική εγκύκλιο υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 
Παροχή Οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Κεφαλαίου Β, ν. 4354/2015 «Μισθολογικές Ρυθμίσεις των 
Υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (ΟΤΑ) Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου 
Α’ του ν. 3429/2005 και άλλες μισθολογικές διατάξεις» 
(Α’ 176), 

5. Τους εγκεκριμένους Κανονισμούς Εσωτερικής 
Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και το 
παράρτημα αυτού Γενικό Κανονισμό Εργασίας (Α.Ε. - 
Ε.Π.Ε. 3638/2007), άρθρο 8.2-Β-2 Διάρθρωση Υπηρεσι-
ών, 8.2.Α-4 και 9.1.Δ Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων, όπως ισχύουν, 

6. Την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Ορ-
γάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., όπως υπο-
βλήθηκε προς έγκριση με την απόφαση του Δ.Σ. υπό 
στοιχεία 5/θέμα1/15-03-2016 (Α.Δ.Α.: 6ΚΚ4ΟΡΡ3-7ΣΙ) 
και με την υπό στοιχεία 2/θέμα6/12-01-2018 απόφαση 
Δ.Σ. «Έγκριση Τροποποίησης ΚΕΟΛ», όπως υποβλήθηκε 
προς δημοσίευση στο ΓΕΜΗ με το υπ’ αρ. ΓΕΜΗ 1354/
29-01-2018, 

7. Τις υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.68683 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
803/2019) και Γ4β/Γ.Π οικ.21271 (Υ.Ο.Δ.Δ. 239/2020) απο-
φάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, καθώς 
και την υπ’ αρ. 15/06-04-2020 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με θέμα «Ανασυγκρότηση 
Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα - Εκπροσώπηση της 
Εταιρείας - Εξουσιοδοτήσεις», 

8. Τη γ’ τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2021, 
ο οποίος εγκρίθηκε δυνάμει της υπό στοιχεία 15/θέμα1/
31-05-2021 απόφασης του Δ.Σ. και αναρτήθηκε στη ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ (Α.Δ.Α.: ΩΜΩ6ΟΡΡ3-ΙΞΜ), 

9. Την υπό στοιχεία 7/θέμα13/18-03-2021 απόφασης 
του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση υποβολής αιτήματος για έκ-
δοση ΠΥΣ για την κάλυψη με εσωτερική διαδικασία της 
θέσης του Διοικητικού Διευθυντή της ΑΕΜΥ ΑΕ» (Α.Δ.Α.: 
ΨΩΥΩΟΡΡ3-ΓΣΚ), 

10. Το υπ’  αρ. 2790/18-03-2021 έγγραφο προς το 
Υπουργείο Υγείας με θέμα «Αίτημα για έκδοση ΠΥΣ για 
την κάλυψη με εσωτερική διαδικασία μιας θέσης Διευ-
θυντή Διοικητικών Υπηρεσιών, με σχέση εργασίας Ιδι-
ωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως τρία 
(3) έτη για την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.», 

11. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡΙΤ./74/10822/ 
09-07-2021 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα 
«Έγκριση κίνησης των διαδικασιών πρόσληψης ενός 
(1) ατόμου στη θέση του Διευθυντή Διοικητικών Υπη-
ρεσιών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριετούς διάρκειας (Υπουρ-
γείο Υγείας)», 

12. Την υπό στοιχεία 21/θέμα5ο/29-07-2021 απόφαση 
του Δ.Σ. της ΑΕΜΥ ΑΕ με θέμα «Έγκριση πρόσκλησης και 
επιτροπής αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για τη θέση του 
Διοικητικού Διευθυντή των Κεντρικών Υπηρεσιών με 
τριετή θητεία κατόπιν έκδοσης ΠΥΣ.» (ΑΔΑ:9ΩΑΚΟΡΡ3-
6Μ1) 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ: 

Σε εσωτερική εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κά-
λυψη της θέσης του Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών 
για τρία (3) έτη. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Α. ΘΕΣΗ 

Στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουρ-
γίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., άρθρα 8.2.Α-3 και 9.1-Γ Διεύθυνση 
Διοικητικών Υπηρεσιών προβλέπεται μία θέση Διευθυ-
ντή Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και η δυνατότητα 
κάλυψης της θέσης με εσωτερική διαδικασία. 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα εξής 

προσόντα: 

• Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος και αντί-
στοιχος τίτλος σχολών της αλλοδαπής κατεύθυνσης δι-
οικητικού ή κλάδου Επιστημών Υγείας ή άλλου κλάδου. 

• Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης 
αγγλικής γλώσσας. 

• Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Ms Office) (προσκόμιση πι-
στοποίησης). 

• Πιστοποιητικό τύπου Α’ στρατολογικής κατάστασης 
για τους άνδρες ή νόμιμης απαλλαγής από την υποχρέ-
ωση θητείας. 

• Προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην 
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 

• Τεκμηριωμένη εμπειρία, τουλάχιστον πέντε (5) ετών, 
σε θέση ευθύνης στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης 
θέσης και συγκεκριμένα στη διοικητική εποπτεία, συντο-
νισμό και διαχείριση διοικητικών θεμάτων της Εταιρείας 
και των μονάδων της, στις προσλήψεις και τη διαχείριση 
ανθρώπινου δυναμικού. 

Τα ανωτέρω θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο 
των ενδιαφερομένων, επί ποινή αποκλεισμού της συμ-
μετοχής τους, κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής από-
φασης ορισμού του Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών 
της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 

Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών λαμβάνει απο-
δοχές ημεδαπής με όλα τα νόμιμα επιδόματα και προ-
σαυξήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4354/2015 
(Α’ 176). 

Η μισθοδοσία του Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών 
καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Α.Ε.Μ.Υ. 
Α.Ε. 

Δ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι για τη θέση καλούνται 
να αποστείλουν αίτηση υποψηφιότητας και αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα στο hr@aemy.gr με την ένδειξη 
«για τη εσωτερική πρόσκληση της θέσης του Διευθυντή 
Διοικητικών Υπηρεσιών» εντός 10 εργάσιμων ημερών 
από τη δημοσίευση της παρούσας. 

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία 
σημαίνει ταυτόχρονα ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων 
της παρούσας πρόσκλησης. 

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ 

Η επιλογή του Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών 
ενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας μετά από εισήγηση πενταμελούς επι-
τροπής που συγκροτήθηκε με την υπό στοιχεία 21/θέ-
μα5ο/29-07-2021 απόφαση του Δ.Σ. Η επιτροπή, για τη 
σύνταξη του σχετικού πρακτικού, πραγματοποιεί έλεγχο 
πλήρωσης των προβλεπόμενων στην πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος προσόντων. 

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί: 
- Σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 
Η παρούσα θα αναρτηθεί: 
- Στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
- Στην ιστοσελίδα της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων 

Υγείας Α.Ε. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΕΛΕΝΤΖΑ    
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