
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  

 

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) ιδρύθηκε, σε συνέχεια της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος 

“Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” προς το Ελληνικό Δημόσιο, δυνάμει του Ν. 2012/1992 και  λειτουργεί βάσει του νόμου 

αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και του εκάστοτε Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του με σκοπό την 

παροχή άριστων υπηρεσιών υγείας στους τομείς της Καρδιολογίας  και της Καρδιοχειρουργικής. Στο πλαίσιο της 

δραστηριότητάς του και προς εκπλήρωση των σκοπών του, το ΩΚΚ προκηρύσσει τη θέση Γενικού Διευθυντή, με 

καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και σύμβαση εργασίας τεσσάρων (4) ετών.  

Απαραίτητα προσόντα :  

1. Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού σε γνωστικό αντικείμενο 

επιστημών υγείας, θετικής, νομικής ή οικονομικής κατεύθυνσης. 

2. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή/και διδακτορικού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος 
της αλλοδαπής σε Διοίκηση ή Οικονομικά της Υγείας 

3. Προϋπηρεσία 5 τουλάχιστον ετών σε διοίκηση οργανισμών ή επιχειρήσεων του χώρου της Υγείας του 
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα  

4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά  

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη άριστη 

γνώση της ελληνικής γλώσσας.  

2. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής ή στην 
υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, απιστίας δικηγόρου, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την 
υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

3. Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης (2) 

4. Να μην στερούνται λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα. 

5. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, να μην είναι 
ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. (Προκειμένου για άνδρες 
υποψηφίους) 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι την  20/01/2023, σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη 

φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά:  

1. Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.  

2. Αντίγραφα: 

- του πτυχίου ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού, 

- της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, 

- πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, εκτός αν άλλως αυτή τεκμαίρεται, 

- βεβαιώσεων/πιστοποιητικών επιστημονικής & επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στο 

βιογραφικό σημείωμα. 

- Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν 

(για τους άρρενες υποψήφιους).  



Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υποχρεούται να υποβάλει, μεταξύ άλλων προκειμένου να προσληφθεί, 

απόσπασμα ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό εμβολιασμού καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα διατηρήσει 

έμμισθη θέση μετά την πρόσληψή του/της στο ΩΚΚ. 

Άλλες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν, δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε 

οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία. 

 

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή ως συνημμένα αρχεία μορφής .pdf, .jpeg ή .doc, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση 

mn@ocsc.gr.  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τηλεφωνικά την παραλαβή της αίτησής τους στα τηλέφωνα +30-210-

9493103 ή +30-210-9493115. 

Οι ονομασίες των υποβαλλομένων αρχείων θα είναι στα ελληνικά και θα περιγράφουν το περιεχόμενό τους με τον 

τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω (βλέπε κατωτέρω "Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων"). 

 

Τυπική Κατάσταση Υποβαλλομένων Αρχείων 

01. Αίτηση με Φωτογραφία 

02. Βιογραφικό Σημείωμα 

03. Πτυχίο   

04. Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό  

05. Αναγνώριση Ισοτιμίας Πτυχίων  (αν υπάρχει)   

06. Άλλοι  Τίτλοι Σπουδών (αν υπάρχουν) 

...................................................................................... 

07. Πιστοποιητικό  Προϋπηρεσίας   

...................................................................................... 

08. Αστυνομική Ταυτότητα/Διαβατήριο  

09. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας 

10. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (μόνο για άρρενες) 
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