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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΤΟ Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
 

       Εχοντας υπόψη : 
1. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». 
2. Τις διατάξεις του Ν.3329/205 (ΦΕΚ81Α) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του 
Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ25Α) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» 

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ 80/2016 (Α΄145) 
4. Την αριθμ. Γ4β/ΓΠ οικ. 66159/18-09-2019 Υπουργική Απόφαση 

(ΦΕΚ761/ΥΟΔΔ/18.09.2019) περί διορισμού Διοικητή της 6ης ΥΠΕ. 
5. Την αριθμ. πρωτ Γ4β/ΓΠ οικ.41763/08.07.2020 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 

2771/τ.Β/2020 «Κατανομή ιδιωτών ιατρών σε δημόσια Νοσοκομεία  μεταξύ των ΥΠΕ  
για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών» 

6. Το αριθμ.47581/22-11-2021/06-07-2021 έγγραφο της Διοίκησης του Γ.Ν. Πατρών  με το 
οποίο αιτείται την πρόσληψη τριών (3) ιδιωτών ιατρών ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, 
τριών (3) ιδιωτών ιατρών ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ και δύο (2) 
ιδιωτών ιατρών ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, μέχρι τις 
31/12/2021. 

7. Την αριθμ. 71276/23-11-2021 απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, με την οποία 
εγκρίνεται η συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς ανωτέρω ειδικοτήτων. 

8. Τις επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες λόγω της διασποράς του κορωνοιού COVID-19  
για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Παθολογικής κλινικής του Νοσοκομείου μας  

9. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη βαρύνει τις προβλεπόμενες πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου μας. 

 

 

 



Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» για την κάλυψη των αναγκών σε 
προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας, ενδιαφέρεται για συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς με 
καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα μέχρι 
31/12/2021, ως ακολούθως: 

1. ΤΡΕΙΣ (3) ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
2. ΤΡΕΙΣ (3) ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ 
3. ΔΥΟ (2) ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι: 

1. Έλληνες πολίτες. 
2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 
3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική 

ιδιότητα. 
4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη 

απαλλαγή. 
5. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ ως επιτηδευματίες. 
6. Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. 
 

Ωράριο απασχόλησης: 

Τακτικό καθημερινό ωράριο από Δευτέρα έως και Παρασκευή με συμμετοχή στις 
εφημερίες του Νοσοκομείου. 

       Αμοιβή: 

Σύμφωνα με το Νόμο η αμοιβή ανέρχεται σε 2.000 ευρώ μηνιαίως. Η εν λόγω αμοιβή είναι 
αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά 
παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, 
τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη 
Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα 
ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια 
για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Για τη 
συμμετοχή του ιατρού στις εφημερίες του Νοσοκομείου θα αμείβεται με αμοιβή ίση με 
αυτή του Επιμελητή Β΄. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο 
Νοσοκομείο στη Διεύθυνση : Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Καλαβρύτων 37, ΤΚ 26335, 
Πάτρα, με την ένδειξη: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 
ΙΔΙΩΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ και 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.» 

Με την αίτηση συνυποβάλλονται ( Η αίτηση ακολουθεί την πρόσκληση):  

Α. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

Β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 



Γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα 
ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. 

Δ. Ακριβές αντίγραφο τίτλου σπουδών 

Ε. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

ΣΤ. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας. 

Ζ. Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, στην οποία να βεβαιώνεται ο 
συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη  ειδικότητα και ο 
συνολικός χρόνος άσκησής της. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι  έξι (6) εργάσιμες  ημέρες και ξεκινάει από 25-11-
2021 έως και 03-12-2021. Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του 
φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της 
εταιρείας ταχυμεταφοράς. 

 

 

Ο Διοικητής  
 
 
 
 

Θεοδωρόπουλος Ηλίας 
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