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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σας παραθέτουµε κάποια στοιχεία

Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡ∆ΑΚΕΙΟ

Αύγουστο του 2016.  

(A)  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ

•  Έχει ξεκινήσει η διαδικα

      παθολόγου και ουρολόγου

      ιατρών, έγινε η πρόσληψη

• Ολοκληρώθηκε η διαδικασία

     προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων

     κυλιόµενους πίνακες του

• Ολοκληρώθηκαν έξι (6) 

    λοιπού, 

   

  Πληροφορίες: Ν.Ορφανίδης 

  Τηλέφωνο   : 22813-60533 

  Fax   : 22813-60570 

  e-mail   : grammateia@vardakeio

  Web site   : www.vardakeio.gr
 

 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση:  

Γ. Παπανδρέου 2 

Ερµούπολη-Σύρος Τ.Κ. 84100 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

«ΒΑΡ∆ΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩIΟ» 

                                                     

                                     Βα/Πρ. 

 

   

 

∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ (8/2016-11/2016)

κάποια στοιχεία για το έργο και τη δράση της νέας

ΒΑΡ∆ΑΚΕΙΟ&ΠΡΩΙΟ» η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά

∆ΥΝΑΜΙΚΟ: 

διαδικασία κρίσεων ιατρικού προσωπικού (παιδίατρου

ουρολόγου). Ανανεώθηκε η πρόσληψη δύο (2) επικουρικών

πρόσληψη ενός (1) ακόµη και αναµένεται άλλος ένας

διαδικασία πρόσληψης πέντε (5) υπαλλήλων µόνιµου

ιαφόρων ειδικοτήτων και εκκρεµούν έξι (6) προσλήψεις

πίνακες του ΑΣΕΠ., 

έξι (6) προσλήψεις επικουρικού προσωπικού νοσηλευτικού

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ 

@vardakeio.gr 

www.vardakeio.gr 

Ερµούπολη:     

Αριθ.Πρωτ:   

ΠΡΟΣ 
∆ΕΛΤΙΟ

   Κοιν.   

                               

. 84100  

                                                     

                        

/2016) 

της νέας διοίκησης του  

καθήκοντά της τον 

παιδίατρου, ΩΡΛ,          

επικουρικών    

άλλος ένας (1), 

µόνιµου     

προσλήψεις από τους    

νοσηλευτικού και   

     02-12-2016 

          ∆.Υ.       

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 



• Αναµένεται η τοποθέτηση δύο (2) µόνιµων διοικητικών υπαλλήλων της   

     προκήρυξης 1Γ/2016. 

    Ανθρώπινο δυναµικό  έτους 2014: 225, 

    Ανθρώπινο δυναµικό έτους 2015: 225, 

    Ανθρώπινο δυναµικό έτους 2016: 239. 

(β) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 

Παραλήφθηκε νέος ιατρικός και ξενοδοχειακός εξοπλισµός από το ΕΣΠΑ 

• Εννέα (9) µηχανήµατα αιµοκάθαρσης, 

• ∆έκα (10) καρδιογράφοι, 

• Τέσσερα (4) µόνιτορ, 

• Ένα (1) αναισθησιολογικό µηχάνηµα, 

• Έναν (1) πύργο χειρουργείου, 

• Πέντε (5) πολυθρόνες αιµοκάθαρσης, 

• Είκοσι πέντε (25) κρεβάτια, 

• Πενήντα (50) στρώµατα, 

• ∆έκα πέντε (15) γραφεία,  

• Είκοσι πέντε (25) βιβλιοθήκες, 

• ∆έκα πέντε (15) καρέκλες γραφείου και  

• Νέο µηχάνηµα ιστοκινέτας για τη λήψη ιστολογικών δειγµάτων στο 

βιοπαθολογικό εργαστήριο. 

Γ) ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ: 

• Η σύσταση και λειτουργία διαβητολογικού ιατρείου, 

• Ξεκίνησε η λειτουργία του µαγνητικού τοµογράφου, 

• Αναδιοργανώθηκε η λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και του 

τµήµατος επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), καθώς µέχρι πρότινος επείγοντα και 

τακτικά περιστατικά αντιµετωπίζονταν στον ίδιο χώρο, 

• Τοποθετήθηκε νέος παιδίατρος από 29-11-2016, 

•  αναδιοργανώθηκε η λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ και από τον Ιανουάριο του 2017 

ξεκινά τις παράλληλες δράσεις των ατόµων που παρακολουθούνται στο χώρο του 

ΚΕΦΙΑΠ.,  



• Συνεργασία µε το ΕΚΑΒ και ανάληψη της υποχρέωσης φύλαξης της πτητικής 

βάσης Αεροδιακοµιδών στο Αεροδρόµιο της Σύρου από 24-11-2016. 

 

Η ∆ιοικήτρια του Γ.Ν. Σύρου 

 

 

                  Μαργαρίτα Μπουραντά 

 


