
                          

               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                           Πάτρα 30-5-2022 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ            Αρ. πρωτ.:20557 

       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
 
Διεύθυνση :  Διοικητικού 
Τμήμα  :  Διαχ/σης Ανθρ. Δυναμικού                                  ΠΡΟΣ: Τους   Δ/ντές  Ιατρούς ΕΣΥ    
Πληροφορίες    : Π. Κουφού               Εργαστηριακού Τομέα (που 
Διεύθυνση  :  Καλαβρύτων 37         προΐστανται  σε Τμήμα, εργαστήριο ή  
Τ.Κ. :  26335, Πάτρα          μονάδα του αντίστοιχου τομέα) 
Τηλέφωνο :  2613 601862        1.Τσέλιου Παρθενόπη Δ/ντρια  
EMAIL :  prosopiko@agandreashosp.gr      Ιατρ. Βιοπαθολογίας  (Αιμοδοσία) 
             2.Οικονομοπούλου Ευαγγελία Δ/ντρια  
    Ιατρ. Βιοπαθολογίας (Βιοπαθολογικό-            
                  Αιματολογικό-Βιοχημικό τμήμα) 

             3. Φατούρου Ανδριανή Δ/ντρια       
                                           Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος 
                                        4. Αρουκάτο  Παναγιώτη Δ/ντή       
                                           Παθολογοανατομικού Τμήματος 

 
 
 
                                                                                                                                   Κοιν: Αν.Διοικητή 

          Δ/ντή  Ι.Υ 
           Επιστημονικό Συμβούλιο 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  ΣΤΟ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

            Ο Διοικητής του Γ.Ν. Πατρών  έχοντας υπόψη: 

         α) Τις διατάξεις του  Ν.2889/01 άρθρο  7 παρ.6 

         β)Τις διατάξεις του ν.3868/2010 άρθρο 8 παρ.5 όπως αντικαταστάθηκε  με το 

ν.4368/2016.άρθρο  46 παρ.1.  

         γ) Τον Οργανισμό του Γ.Ν. Πατρών « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» (ΦΕΚ 1435/Β/25-4-2018). 

         δ) Την συνταξιοδότηση του  Δ/ντή  Εργαστηριακού Τομέα. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

Σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή/ ντριας Εργαστηριακού τομέα του Γ.Ν. 

Πατρών « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», τους  ιατρούς που έχουν δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 

του άρθρου 46 του ν.4368/2016: 

«Διευθυντής τομέα ορίζεται ιατρός με θέση Συντονιστή Διευθυντή. Εάν στον τομέα δεν υπηρετεί 

Συντονιστής Διευθυντής  ή αν εκείνος που υπηρετεί δεν θέτει υποψηφιότητα για τη θέση του 

Διευθυντή του τομέα, τότε μπορεί να ορίζεται ιατρός Διευθυντής ΕΣΥ που προΐσταται  τμήματος, 

εργαστηρίου ή μονάδας του αντίστοιχου τομέα. Υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή τομέα δεν 

μπορεί να θέσει ο ιατρός, που έχει ήδη διατελέσει  Διευθυντής Τομέα για δύο θητείες τουλάχιστον».  

 

mailto:prosopiko@agandreashosp.gr


Όσοι από τους  αναφερόμενους ιατρούς ενδιαφέρονται για τη θέση να υποβάλλουν αυτοπροσώπως 

κλειστό φάκελο με την αίτηση τους και πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο Τμήμα Διαχείρισης 

Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την ημέρα της 

δημοσίευσης της πρόσκλησης αυτής, από  1-6-2022 ημέρα Τετάρτη έως 13-6-2022 ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 15:00. 

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και των βιογραφικών σημειωμάτων των 

υποψηφίων, οι αιτήσεις μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα θα διαβιβαστούν στο Επιστημονικό 

Συμβούλιο του νοσοκομείου, το οποίο θα καταρτίσει πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων, με 

κριτήρια την επιστημονική επάρκεια, τις διοικητικές ικανότητες, την εκπαιδευτική και ερευνητική 

δραστηριότητα, τη συμπεριφορά προς τους ασθενείς, το κύρος τους μεταξύ των συναδέλφων και το 

πνεύμα συνεργασίας τους. 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο στη συνέχεια, υποβάλλει τον πίνακα στον Διοικητή του Νοσοκομείου. 

Ο Διοικητής επιλέγει έναν από τους τρεις πρώτους, ως Διευθυντή Εργαστηριακού τομέα, με τριετή 

θητεία. 

 Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Πατρών « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». 

 

 

              Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

      ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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