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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΞΙ (6)ΘΔΔΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΧΝ ΙΑΣΡΧΝ ΚΛΑΓΟΤ Δ..Τ.ΣΟ Γ.Ν.ΡΟΓΟΤ 

 

Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Οφδνπ, έρνληαο ππφςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο:  

α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Λ.2071/1992 (Α΄123) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Λ.4368/2016 (ΦΔΘ 21 Α’)  

β) Ρσλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηνπ Λ.4647/2019 (ΦΔΘ/Α/204) 

γ) ηνπ ηξίηνπ άξζξνπ Λ.4655/2020 (ΦΔΘ/Α/16) 

δ) ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Λ.1759/1988 (Α΄50) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 

ηνπ Λ. 4461/2017 (Α΄38)  

ε) ησλ άξζξσλ 165&168 ηνπ Λ.4600/2019 (Α΄43) 

  ζη)ηνπ Λ.4622/2019 (ΦΔΘ/133/Α/7.8.2019)«Δπηηειεηθφ Θξάηνο: νξγάλσζε,ιεηηνπξγία θαη 

δηαθάλεηα ηεο Θπβέξλεζεο,ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» 

  δ) ηνπ άξζξνπ 25,ηνπ θεθ.Γ ηνπ Β΄Κέξνπο ηνπ Λ.4771/2021 (Α΄16). 

2. Ρν Ξ.Γ.121/2017 (ΦΔΘ 148/Α/9.10.2017) «Νξγαληζκφο ηνπ πνπξγείνπ γείαο» 

3. Ρν Ξ.Γ.83/2019 (ΦΔΘ 121/Α) «Γηνξηζκφο  Αληηπξνέδξνπ ηεο 

Θπβέξλεζεο,πνπξγψλ,Αλαπιεξσηψλ πνπξγψλ θαη θππνπξγψλ) 

4. Ρν Ξ.Γ. 84/2019 (ΦΔΘ 123/Α) «Πχζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ θαη Δηδηθψλ 

Γξακκαηεηψλ/Δληαίσλ Γηνηθεηηθψλ Ρνκέσλ πνπξγείσλ». 

5. Ρελ ππ΄αξηζκ. 4/8-1-2021 (ΦΔΘ Β/32) απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ 

ζηνλ Αλαπιεξσηή πνπξγφ γείαο Βαζίιεην Θνληνδακάλε. 

6. Ρελ ππ΄αξηζκ. Α1α/νηθ. 59426/14-8-2019 (ΦΔΘ/ΝΓΓ/578/16-8-2019) απφθαζε «Γηνξηζκφο 

κεηαθιεηνχ Γεληθνχ Γξακκαηέα πεξεζηψλ γείαο ηνπ πνπξγείνπ γείαο». 

7. Ρελ ππ’ αξηζκ. Γ4α/Γ.Ξ.νηθ. 7330/5-2-2020 (ΦΔΘ 320 ηεχρνο Β΄2020) απφθαζε ηνπ 

θππνπξγνχ γείαο κε ζέκα «Θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο 

ππνςεθηνηήησλ,αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ.Π.. 

(ΑΓΑ : ΩΗΕΦ465ΦΝ-25) φπσο ηζρχεη 
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8.  Ρελ ππ’ αξηζκ.Γ4α/Γ.Ξ.νηθ.7328/5-02-2020 (ΦΔΘ 319 ηεχρνο Β΄/2020) πνπξγηθή απφθαζε 

«Γηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ.Π.. » (ΑΓΑ:6Α1465ΦΝ-ΓΜ) 

φπσο ηζρχεη. 

9. Ρελ Γ2α/νηθ.53367/31-8-2020 (ΦΔΘ 3674/ Β΄/3-9-2020) «Θαηαλνκή νξγαληθψλ ζέζεσλ 

εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ΔΠ ζε Λνζνθνκεία ηεο ρψξαο. 

10. Ρα αηηήκαηα ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ .ΞΔ γηα πξνθήξπμε θελψλ ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ 

θιάδνπ Δ.Π.. 

11. Ρελ αξηζκ.ΓΗΞΑΑΓ/Φ.ΔΓΘΟ./135/15797/31.8.2020 Ξ..Π. 

12. Ρελ αξηζκ. Ξξση. Γ4α/Γ.Ξ. 5333/5-2-2021 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ γείαο κε ζέκα 

«Έγθξηζε γηα πξνθήξπμε ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ θαη Νδνληηάηξσλ ηνπ θιάδνπ ΔΠ» (ΑΓΑ 

ΩΑΖΠ465ΦΝ-0ΚΗ) 

13. Ρνλ νξγαληζκφ ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Οφδνπ «ΑΛΓΟΔΑΠ ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ» ΦΔΘ.3474/Β΄/31-

12-2012,φπνπ ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο θελέο ηαηξηθέο ζέζεηο πνπ πξνθεξχζζνληαη.  

14.  Ρελ αξηζκ.Γ4β/Γ.Ξ.νηθ.5232/2020 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο (ΦΔΘ 56/η.ΝΓΓ/30-1-2020) 

πνπ αθνξά ηνλ δηνξηζκφ ηνπ θ.Ονπκάλε Γξεγνξίνπ ζε ζέζε Γηνηθεηή ηνπ Γ.Λ.Οφδνπ. 

15. Ρελ αξηζκ.πξση.ΓΑΑΓ Σ.3182/26-6-2020 απφθαζε Γηνηθεηή 2εο ΞΔ Ξεηξαηψο θαη Αηγαίνπ πνπ 

αθνξά ηνλ νξηζκφ ηνπ θ. Θαξαηαπάλε Πηπιηαλνχ σο Γηεπζπληή ηαηξηθήο πεξεζίαο ηνπ 

Γ.Λ.Οφδνπ. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ  

Ρελ πιήξσζε εμη  (6) ζέζεσλ εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ ηνπ θιάδνπ Δ.Π.. επί ζεηεία γηα ην  Λνζνθνκείν 

καο σο εμήο: 

 

Α/Α ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΒΑΘΚΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΘΔΠΔΩΛ 

1 ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖ Β΄ 1 

2 ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖ Α΄ 2 

3 ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΑ ή 

ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ή ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ή  

ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ή ΝΔΦΡΟΛΟΓΙΑ (ΜΔΘ) 

ΔΞΗΚΔΙΖΡΖ Α΄ 

1 

4 ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΤΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖ Α΄ 
1 

6 ΑΓΓΔΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖ Β 1 

 ΤΝΟΛΟ 

 

 6 

 

 

Α. Για ηιρ παπαπάνυ θέζειρ γίνονηαι δεκηοί υρ ςποτήθιοι όζοι έσοςν: 

 α. Διιεληθή Ηζαγέλεηα πιελ φζσλ πξνέξρνληαη απφ Θξάηε Κέιε ηεο Δ.Δ. 

ΑΔΑ: ΨΤ3Κ46907Κ-ΜΒΕ



 β. Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο 

 γ. Γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο Δπηκειεηή Α΄απαηηνχληαη δπν (2) έηε απφ  ηελ ιήςε ηνπ 

ηίηινπ εηδηθφηεηαο. 

Β. Οι ενδιαθεπόμενοι ςποβάλοςν ηα εξήρ δικαιολογηηικά:  

1. Αίηεζε-δήισζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

esydoctors.moh.gov.gr.  

2. Αξρείν pdf ή jpg ηνπ πηπρίνπ. Πε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο 

απαηηείηαη ην πηπρίν κε ηε ζθξαγίδα ηεο Σάγεο, ε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ θαη ε απφθαζε ηζνηηκίαο 

ηνπ ΓΝΑΡΑΞ, φπνπ απαηηείηαη. Όια ηα πξναλαθεξφκελα ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε κνξθή 

αξρείνπ/σλ pdf ή jpg. 

 3. Αξρείν pdf ή jpg κε ηελ απφθαζε άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. 

 4. Αξρείν pdf ή jpg κε ηεο απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο. 

 5. Αξρείν pdf ή jpg κε πξφζθαηε Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ηαηξηθνχ Ππιιφγνπ, ζηελ νπνία λα 

βεβαηψλεηαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ε αζθνχκελε εηδηθφηεηα θαη ν 

ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζήο ηεο. 

 6. Αξρείν pdf ή jpg ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο ή ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή 

δηαβαηεξίνπ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα πνιίηε θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη θαη 

επίζεκε κεηάθξαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ. 

7. Αξρείν pdf ή jpg ηεο Βεβαίσζεο εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή βεβαίσζε λφκηκεο 

απαιιαγήο, φπνπ είλαη απαξαίηεηεο θαη έρεη εθδνζεί απφ ην ηκήκα ηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ ηεο 

Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ ηνπ πνπξγείνπ γείαο. Πει. 2 απφ 4  

8. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ππνβνιή αξρείνπ pdf ή jpg κε ππνγεγξακκέλε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ππνςήθηνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ, ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

Γηα ζέζεηο Δπηκειεηψλ Α΄+Β΄: 

 (α) δελ ππεξεηψ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ.Π.. ή έρσ ππνβάιιεη παξαίηεζε απφ ηελ ζέζε 

θιάδνπ ηαηξψλ Δ.Π.. κέρξη ηελ ιήμε πξνζεζκίαο πξνθήξπμεο.  

(β) δελ έρσ παξαηηεζεί απφ ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ.Π.. πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε δπν (2) 

ρξφλσλ απφ ην δηνξηζκφ κνπ ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ 

ηελ εκεξνκελία παξαίηεζήο κνπ. (γ) δελ έρσ αξλεζεί δηνξηζκφ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ.Π.. ή 

ζε αληίζεηε πεξίπησζε, φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ παξέιεπζε ηεο 

πξνζεζκίαο αλάιεςεο ππεξεζίαο.  

9. Πεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηνπ λ.4655/2020, ζε ζέζεηο 

πνπ πξνθεξχζζνληαη κέρξη 31.12.2021, δελ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ηαηξνί πνπ 

ππεξεηνχλ ζε άιιε ζέζε εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ Δ.Π.., εθηφο εάλ παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε πνπ 

θαηέρνπλ κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο εθάζηνηε πξνθήξπμεο.  

ΑΔΑ: ΨΤ3Κ46907Κ-ΜΒΕ



10. Αξρείν pdf ή jpg Βηνγξαθηθνχ Πεκεηψκαηνο ηνπ ππνςήθηνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ απνηειεί ππνρξεσηηθφ δηθαηνινγεηηθφ, αιιά ππνβάιιεηαη γηα δηεπθφιπλζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ. Γηα ηελ απφδεημε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα απαηηείηαη ε ππνβνιή αξρείσλ ησλ επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ ζηα 

αληίζηνηρα πεδία ηεο εθαξκνγήο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα ζέζεηο 

θιάδνπ ηαηξψλ Δ.Π... 

 11. Νη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ 

πεξηιεπηηθά. Αξρεία pdf ή jpg κε ην Δμψθπιιν θαη ζειίδα βηβιίνπ πεξηιήςεσλ ή δεκνζηεπκέλσλ 

άξζξσλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ην πιήζνο πνπ ζα δεισζνχλ, φπσο νξίδνληαη ζηε 

ζρεηηθή απφθαζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, ψζηε λα ιάβεη 

ν ππνςήθηνο γηα δηνξηζκφ ηαηξφο ηα αληίζηνηρα κφξηα. 

 12. Νη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ αξρείν pdf ή 

jpg κε πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο ηχπνπ Β2 απφ ην Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ πνπξγείνπ 

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ή απφ ην Γηδαζθαιείν Λέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Δζληθνχ θαη 

Θαπνδηζηξηαθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ή απφ ην ζρνιείν Λέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Δλαιιαθηηθά αξρείν pdf ή jpg κε βεβαηψζεη γλψζεο ηεο 

ειιεληθήο, πνπ έρεη ρνξεγεζεί κεηά απφ εμεηάζεηο ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Θεληξηθνχ 

Ππκβνπιίνπ γείαο (ΘΔ.Π..) ή ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ή ηίηινο Διιεληθνχ 

Ξαλεπηζηεκίνπ ή ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία πηπρίνπ ΓΝΑΡΑΞ (ΓΗΘΑΡΠΑ) κεηά απφ εμεηάζεηο ή ηίηινο 

ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ζηελ Διιάδα.  

13. Όια ηα μελφγισζζα πηπρία θαη πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα έρνπλ 

κεηαθξαζηεί επίζεκα ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ ηηο αξκφδηεο πξνο ηνχην αξρέο ηεο εκεδαπήο.  

Πηα αξρεία pdf ή jpg ησλ μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη 

θαη ε ζθξαγίδα ηεο Σάγεο (APOSTILLE), πνπ έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθφ. 

Πχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ππ’ αξηζκ. ΓΗΠΘΞΝ/Φ.15/νηθ.8342/1.4.2014 (ΑΓΑ: ΒΗΖ0Σ-6Ε) θαη 

ΓΗΑΓΞ/Φ.Α.2.3/21119/1.9.2014 Πει. 3 απφ 4 (ΑΓΑ: ΒΚ3ΙΣ-Λ9) εγθπθιίνπο ηνπ πνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή αληίγξαθα 

μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα θαίλεηαη φηη ηα αληίγξαθα απηά 

έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

14. Πεκεηψλεηαη φηη νη ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε ζχκθσλα 

κε ηελ ππ’ αξηζκ. Γ5α/Γ.Ξ.νηθ.64843/20.9.2018 (ΦΔΘ.4138/η.Β’/2018) πνπξγηθή απφθαζε. Νη 

ηίηινη πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ.415/1994 (ΦΔΘ.236/η.Α’/1994) είλαη ηζφηηκνη θαη 

ηζνδχλακνη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ΞΗΛΑΘΑΠ Α’ ηεο παξαπάλσ (10) ζρεηηθήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο.  

15. Ρα απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, κε ηα νπνία απνδεηθλχνληαη ηα 

απαηηνχκελα ηππηθά θαη κνξηνδνηνχκελα πξνζφληα, ηα θξηηήξηα ή ηδηφηεηεο πνπ επηθαινχληαη νη 

ππνςήθηνη κε ηελ αίηεζε εγγξαθήο ηνπο, επηζπλάπηνληαη ειεθηξνληθά ζηελ αίηεζή ηνπο ζε αξρεία 

ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 2MB. Ρν Ππκβνχιην Θξίζεο θαη Δπηινγήο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο ηαηξνχο νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ ή έγγξαθν (Ρχπνπ Β’), είηε γηαηί θξίλεη φηη είλαη 
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απαξαίηεην γηα ηε δηαδηθαζία, είηε ιφγσ ελδερφκελνπ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ζε θάπνην απφ ην 

ππνβιεζέληα αξρεία (Ρχπνπ Α’ & Β’). 

 Γ. Η αίηηζη–δήλυζηππνςεθηφηεηαο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα esydoctors.moh.gov.gr, ζε πξνζεζκία πνπ αξρίδεη 

ζηηο  16/02/2021 ψξα 12:00 θαη ιήγεη ζηηο 03/03/2020 ψξα 12:00.  

Γ. Θάζε ππνςήθηνο δχλαηαη λα ππνβάιιεη ειεθηξνληθή αίηεζε γηα ην ζχλνιν ησλ 

πξνθεξπγκέλσλ ζέζεσλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ αλά θνξέα θαη κε αλψηαην φξην πέληε (5) θνξείο 

(λνζνθνκεία ή θέληξα πγείαο) κίαο (1) κφλν Γ..ΞΔ., δειψλνληαο ππνρξεσηηθά. Ζ αίηεζε-δήισζε 

επέρεη θαη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ 

δεινπκέλσλ ζ’ απηήλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνςεθίνπ. 

 Δ. Ζ απφθαζε πξνθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΓΗΑΓΔΗΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 

(ΦΔΘ 112 Α’) θαη απνζηέιιεηα ειεθηξνληθά  ζην πνπξγείν γείαο (ζηελ δ/λζε 

dpnp_a@moh.gov.gr), ζηε Γηνίθεζε 2εο γεηνλνκηθήο Ξεξηθέξεηαο Ξεηξαηψο & Αηγαίνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο θαζψο θαη ζηνλ Ξαλειιήλην Ηαηξηθφ Πχιινγν θαη ζηνπο θαηά 

ηφπνπο Ηαηξηθνχο Ππιιφγνπο. 

 

Κοινοποίηζη 

1.Γηνίθεζε 2εο .ΞΔ.Ξεηξαηψο& Αηγαίνπ 

2. πνπξγείν γείαο:Γ/λζε Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ 

Λ.Ξ.-Ρκήκα ηαηξψλ ΔΠ 

3.Ξ.Η.Π. (κέζσ email) 

4.Η.Π.Ο.(κέζσ email) 

5.Ηαηξηθνί Πχιινγνη ηεο επηθξάηεηαο(κέζσemail) 
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ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ  
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Γξακκαηεία 

Ρκ.ΓΑΓ 
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mailto:dpnp_a@moh.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΤ3Κ46907Κ-ΜΒΕ


		2021-02-11T12:39:37+0200
	Athens




