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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Σας  ανακοινώνουμε ότι στις 14 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 
π.μ., θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην οδό Π.Π. Γερμανού 98 στην Πάτρα, (ισόγειο) 
κλήρωση, ενώπιον Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 
οικ.ΠΔΕ/ΔΔΥ/266130/1790/06-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΠΜ7Λ6-55Β) Απόφαση 
Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας,  για την πλήρωση δυο (2) νεοσύστατων οργανικών 
θέσεων ιατρών για ειδίκευση δύο (2) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος 
Ανδρέας» (ΦΕΚ 5690/Β’/07-12-2021), προκειμένου για την απόκτηση της 
ειδικότητας της Ρευματολογίας, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ.Γ2α/11598/08-07-2022 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3732/Β/14-07-2022), σύμφωνα με την οποία 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.

Η κλήρωση πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς  ο 
αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ιατρών που υποβλήθηκαν ήταν 
μεγαλύτερος του αριθμού των νεοσύστατων οργανικών θέσεων.

Η κλήρωση αφορά όλους όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση και πληρούν τις νόμιμες 
προδιαγραφές τοποθέτησης, ενώ όσοι από τους συμμετέχοντες δεν αναδειχθούν 
επιτυχόντες για την κάλυψη των θέσεων διαμορφώνουν νέα σειρά προτεραιότητας 
με την σειρά που θα κληρωθούν, με την προϋπόθεση ότι έχουν δηλώσει εγγράφως 
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με υπεύθυνη δήλωση το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στη νέα σειρά 
προτεραιότητας που θα διαμορφωθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να παραστούν στην κλήρωση, εφόσον το 
επιθυμούν, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της κλήρωσης και ώρα 08:00 π.μ, μπορούν να 
υποβάλλουν αιτήσεις (είτε ηλεκτρονικά στο email της Υπηρεσίας μας, είτε δια 
αλληλογραφίας, είτε δια ζώσης) οι ιατροί που επιθυμούν να καταχωρηθούν στην 
διαμορφωθείσα σειρά προτεραιότητας  για ειδίκευση δυο (ετών) στο Γενικό 
Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» προκειμένου να αποκτήσουν την 
ειδικότητα της Ρευματολογίας.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
                

                                                                         Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

                                                                                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1.Ενδιαφερόμενοι ιατροί (μέσω email)

2.Υπουργείο Υγείας 
 -Δ/νση Οργάνωσης &Λειτουργίας Νοσηλ. Μον. & Εποπτ. Φορέων (Τμήμα Α΄)
  Ε-mail: damy@moh.gov.gr
 -Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού Ν.Π. (Τμήμα Δ΄)
  Ε-mail: prosop_np_d@moh.gov.gr

3.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 Νοσηλευτικά Ιδρύματα και  Κέντρα Υγείας 
αρμοδιότητάς της)

4. Γενικές Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας  των Περιφερειών (μέσω e-mail) 
(με την παράκληση να ενημερωθούν οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων αρμοδιότητάς τους)

mailto:damy@moh.gov.gr
mailto:prosop_np_d@moh.gov.gr
mailto:xartis@dypede.gr
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5. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (μέσω e-mail)
(με την παράκληση να ενημερωθούν οι Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας)
Ε-mail: pisinfo@pis.gr

6.Γραφείο Τύπου ΠΔΕ
E-mail: grafeiotypou@pde.gov.gr

7.Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «O Άγιος Ανδρέας»
E-mail: prosopiko@agandreashosp.gr

mailto:pisinfo@pis.gr
mailto:grafeiotypou@pde.gov.gr
mailto:prosopiko@agandreashosp.gr
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