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Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 
Αλεξάνδρα Βασιλείου 
Υπάτης 1 Τ.Κ.26441 Πάτρα

2613600566

ΠΡΟΣ:
Όλα τα Νοσοκομεία και τα 
Κέντρα Υγείας της 6ης ΥΠΕ

ΘΕΜΑ: «Υποβολή υποψηφιότητας για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου ιατρών του 
Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αρμοδίου για θέματα ιατρών πλην 
ειδικευομένων της 6ης ΥΠΕ».

I. η αριθμ. Γ4β/ΓΠοικ.66159/18.09.2019 Υπουργική Απόφαση 
(ΦΕΚ761/ΥΟΔΔ/18.09.2019) περί διορισμού Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, όπως 
παρατάθηκε με το άρθρο δέκατο έβδομο του ν.4812/2021 (ΦΕΚ 
110/Α΄/30.06.2021), με το άρθρο 81 του ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/τ.Α΄/24.03.2022) 
και με την αριθμ. Γ4β/ΓΠοικ.44311/28.07.2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
670/τ.ΥΟΔΔ/30.07.2022)

II. το αρ. 11 του Ν.3329/2005
III. την παρ.9 του αρ.50 του Ν.3370/2005
IV. την αριθμ. ΔΥ1δ/οικ.55534/4.05.2007 Απόφαση του Υπουργού Υγείας 

(ΦΕΚ769/β/15.05.2007) όπως διορθώθηκε  με το αριθμ.2168/τ.Β/9.11.2007 ΦΕΚ
V. το αριθμ. πρωτ.Α1β/ΓΠοικ.73971/21.12.2022 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας

     Στα πλαίσια διαδικασιών για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου ιατρών του 
Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αρμοδίου για θέματα ιατρών πλην 
ειδικευομένων της 6ης ΥΠΕ ,κατόπιν του ανωτέρω V) σχετικού εγγράφου του Υπουργείου 
Υγείας, όσοι από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα εκλογέων επιθυμούν να είναι 
υποψήφιοι και πληρούν την προϋπόθεση της περίπτωσης 4. του εδαφίου  δ) της παρ.2 
του αρ.11 του Ν.3329/2005 –έχουν το βαθμό Δ/ντή- μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη 
δήλωση υποψηφιότητας στην Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, από TETAΡΤΗ 25/1/2023 έως και  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/02/2023 .
       Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να αναγράφει: Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, 
Βαθμό και Υπηρεσία, και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο e mail: protokollo@dypede.gr, 
αποκλειστικά εντός της τιθέμενης ως άνω προθεσμίας.
      Παρακαλούμε όπως το παρόν έγγραφο τοιχοκολληθεί αυθημερόν και να αποσταλεί 
σχετικό πρακτικό τοιχοκόλλησης.
      Το παρόν αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ

Εσωτερική διανομή:-Γρ. Διοικητή, -Γραμματεία Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών 
ΕΣΥ πλην ειδικευομένων της 6ης ΥΠΕ
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