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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΙΟΝΙΩΝ, ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

 

Επιτροπή αξιολόγησης για την πρόσληψη 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου για την πράξη 
«Ενίσχυση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του 
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος 
Ανδρέας» για την παροχή υπηρεσιών κατ΄ 
οίκον νοσηλείας», μέσω ΑΣΕΠ. 
 
Πληροφορίες: Καλύβας Φώτιος 

Τηλέφωνο     : 2613 601867 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ. 

ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 2/2019 (ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 11155/21.03.2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ για την πρόσληψη προσωπικού με  σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου  χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη 

Δομών Ψυχικής Υγείας – Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας (πρόληψη – προαγωγή) του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γ.Ν.Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ»  

  

      

Στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, σήμερα 17 Οκτωβρίου   2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε η 

Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 5η/15-05-2019, θέμα 58ο, απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΘ9346906Λ-8ΥΩ), 

προκειμένου να καταρτίσει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ2/2019 προκήρυξης του Γ. 

Ν. Πατρών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ224Α) και του άρθρου 64 

του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ17Α/2019). 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρευρέθηκαν οι: 

− Αλίκη Μακρίδου, Δ/ντρια Νευρολογίας 

− Νικολίτσα Κωστοπούλου, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας   

− Νικολίτσα Καραμπέρη , Τ.Ε Νοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Νοσοκομείου Ημέρας. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο Καλύβα Φώτιο, ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, γραμματέα της 

επιτροπής που ορίστηκε με την ως άνω αναφερόμενη απόφαση Δ.Σ. 

 

Η επιτροπή προέβη στην καταμέτρηση των αιτήσεων των υποψηφίων, οι οποίες ήταν συνολικά 24. 

Στην κατηγορία ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ  κατατέθηκε μια (1) αίτηση 

Στην κατηγορία ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ κατατέθηκαν τέσσερις (4) αιτήσεις 

Στην κατηγορία ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ κατατέθηκαν τέσσερις (4) αιτήσεις 

Στην κατηγορία ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ κατατέθηκαν δεκαπέντε  (15) αιτήσεις  
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Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή στο χρονικό 

διάστημα από 09 Οκτωβρίου  2019 έως και 17 Οκτωβρίου 2019. 

Η επιτροπή μελέτησε την υπ' αριθ. ΣΟΧ2/2019 ανακοίνωση και το επισυναπτόμενο σε αυτήν παράρτημα και 

προχώρησε στην εξέταση των αιτήσεων. 

 

Κατά την εξέταση διαπιστώθηκαν τα εξής: 

1. Η αίτηση της υποψηφίου……………., με αριθμ. οικ. πρωτ. 35442/03-10-2019, απορρίφθηκε γιατί δεν είχε 

επισυναφθεί  αστυνομική  ταυτότητα. 

Μετά το πέρας της εξέτασης του συνόλου των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών καταρτίστηκαν οι 

πίνακες βαθμολογούμενων κριτηρίων - μοριοδότηση οι οποίοι και επισυνάπτονται. 

 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αλεξάνδρα Μακρίδου 

 

Νικολίτσα Κωστοπούλου  

 

Νικολίτσα Καραμπέρη  

 

 

Ο Γραμματέας 

 

Φώτιος Καλύβας 

 

 


