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A N A K O I N Ω Σ H                               

        Σας  ανακοινώνουμε ότι με την αρ.Γ2α/11598/08-07-2022  Υπουργική Απόφαση  
(ΦΕΚ 3732/Β/14-07-2022) εγκρίθηκε η μεταφορά/μετατροπή δύο (2) οργανικών 
θέσεων ειδικευομένων ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, που έχουν συσταθεί με 
την Α3β/οικ.9609/17-07-1985 (ΦΕΚ 469/Β/1985) Κοινή Υπουργική Απόφαση, σε δύο 
(2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Ρευματολογίας, στο Γενικό 
Νοσοκομείο Πατρών, για πλήρη άσκηση στην  ειδικότητα αυτή.

      Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων  σε πρώτη εφαρμογή θα γίνει μετά από 
κλήρωση, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ιατρών είναι 
μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων.

     Στην κλήρωση μπορούν  να συμμετέχουν γιατροί που πληρούν τις προϋποθέσεις 
τοποθέτησης-πρόσληψης. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν και γιατροί  που έχουν 
υποβάλλει αιτήσεις για τη συγκεκριμένη ειδικότητα σε άλλα Νοσοκομεία (εάν δεν 
έχει ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησής τους) και με τον όρο, ότι εφόσον εξαχθούν 
με επιτυχή σειρά από την κληρωτίδα θα ακυρωθούν οι αιτήσεις τους στα άλλα 
Νοσοκομεία, ενώ δεν ακυρώνονται εφόσον δεν αναδειχθούν υποψήφιοι από την 
κλήρωση και το είχαν ρητά δηλώσει στην Υπηρεσία μας.

    Η κλήρωση αφορά όλους όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση, ενώ όσοι από αυτούς δεν 
αναδειχθούν για κάλυψη των θέσεων με την σειρά που κληρώθηκαν διαμορφώνουν 
νέα σειρά προτεραιότητας με την προϋπόθεση ότι το ενδιαφέρον τους να 
παραμείνουν στη νέα σειρά το είχαν γραπτά δηλώσει προ της κλήρωσης.

     Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων ιατρών υποβάλλονται στην Δ/νση Δημόσιας 
Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Π. Γερμανού 98-Πάτρα, Ισόγειο, 
Γραφείο 1). Το χρονικό διάστημα  υποβολής αιτήσεων θα είναι από την ημερομηνία 
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που η παρούσα ανακοίνωση αναρτηθεί στη Διαύγεια και για δεκαπέντε (15) 
εργάσιμες ημέρες.

      Οι Γενικές Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών 
της Χώρας, παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν εγκαίρως τα παραπάνω στις 
αρμόδιες υπηρεσίες τους και Ιατρικούς Συλλόγους, Κέντρα Υγείας, Νοσηλευτικά 
Ιδρύματα  αρμοδιότητάς τους.

                 
                                                                         Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

                                                                                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ
 

Α.-ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Υπουργείο Υγείας (μέσω e-mail)
   α)Δ/νση Οργάνωσης &Λειτουργίας Νοσηλ. Μον. & Εποπτ. Φορέων (Τμήμα Α΄)
       Ε-mail: damy@moh.gov.gr
   β)Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού Ν.Π (Τμήμα Β΄)
       Ε-mail: prosop_np_b@moh.gov.gr
2. Διοίκηση 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων
     Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας (μέσω e-mail)
     Τμήμα: Περιφερειακού Χάρτη & ΠΦΥ
     Ε-mail: xartis@dypede.gr
    (με την παράκληση να ενημερωθούν τα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητάς της)
3. Γενικές Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας  των Περιφερειών (μέσω e-mail) 
    (Με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)
4. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (μέσω e-mail)
    Ε-mail: pisinfo@pis.gr
5. Ιατρικούς Συλλόγους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ταχυδρομικώς)
6. Νοσηλευτικά Ιδρύματα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ταχυδρομικώς)
    7.Γραφείο Τύπου  & Δημ. Σχέσεων ΠΔΕ προς δημοσίευση (μέσω e-mail)
    E-mail: n.kaperonis@pde.gov.gr

Β.- ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 1. Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ταχυδρομικώς)
     Καλαβρύτων 37
     26332 Πάτρα
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