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Δ ΙΔΙΚΟ ΣΗΣΔ  Δ ΩΣΔ ΡΙΚΗ ΠΑ ΘΟ ΛΟ ΓΙΑ , Ο ΡΘΟ ΠΑ ΙΔΙΚΗ &
ΣΡΑ ΤΜ Α ΣΟ ΛΟ ΓΙΑ  ΚΑ Ι ΩΣΟ ΡΙΝΟ ΛΑ ΡΤΓΓΟ ΛΟ ΓΙΑ 
Σο Γεμικό Νοσοκομείο Άμφισσας, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 26 και 27 ςξσ μ. 1397/83 (Α΄ 143) «Δθμικϊ Σϋρςημα Υγείαπ», ϊπχπ έυξσμ
ςοξπξπξιηθεί και ιρυϋξσμ
2. Τιπ διαςάνειπ ςξσ μ.3204/03 (Α΄ 296)
3. Τξ π.δ. 131/87 (ΦΔΙ Α΄ 73)) «Χαοακςηοιρμϊπ χπ ποξβλημαςικόμ και άγξμχμ πϊλεχμ ή κχμξπϊλεχμ και
ιαςοικόμ ειδικξςήςχμ, διάκοιρή ςξσπ ρε καςηγξοίεπ και θέρπιρη κιμήςοχμ ιαςοόμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε
με ςημ παο. 1ε ςξσ άοθοξσ 137 ςξσ μ. 4600/2019 (Α΄ 43) με ςημ ξπξία ποξρςίθεςαι η πϊλη ςηπ Άμτιρραπ
ρςιπ ποξβλημαςικέπ και άγξμεπ πεοιξυέπ Α΄ καςηγξοίαπ.
4. Τιπ διαςάνειπ ςηπ παο.1 ςξσ άοθοξσ 69 ςξσ μ. 2071/1992 «Δκρσγυοξμιρμϊπ και ξογάμχρη ρσρςήμαςξπ
σγείαπ», ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκαμ με ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 35 ςξσ μ.4368/2016 «Λέςοα για
ςημ επιςάυσμρη ςξσ κσβεομηςικξϋ έογξσ και άλλεπ διαςάνειπ»
5. Τιπ διαςάνειπ άοθοξσ 13 ςξσ μ.1965/91
6. Τιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 65 & 84 ςξσ μ.2071/92, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκαμ και ιρυϋξσμ
7. Τιπ διαςάνειπ άοθοξσ 34 ςξσ μ.2519/97 (Α΄165)
8. Τιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 3 & 4 ςξσ μ.4647/2019 (Α΄204)
9. Τημ ΔΥ 13α/39832/97 απϊταρη (ΦΔΙ 1088/97 ς. Β΄) «Θεοάουηρη κοιςηοίχμ κοίρηπ και ρσγκοιςικήπ
ανιξλϊγηρηπ σπξφητίχμ για θέρειπ ςξσ κλάδξσ ιαςοόμ Δ.Σ.Υ.»
10. Τημ ΔΥγ/ξικ. 41255/92 (ΦΔΙ 97/25-2-93 ς. Β΄) Υπξσογική απϊταρη ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςιπ ΔΥ
1γ/ξικ.25338/10-5-93 (ΦΔΙ 376/93 ς. Β΄), και ΔΥ 13α/29804/15-9-97 (ΦΔΙ 859/26-9-97 ς. Β΄) Υπξσογικέπ
απξτάρειπ
11. Τιπ διαςάνειπ ςξσ μ. 4600/2019 (Α΄ 43) πξσ ατξοά ρε «Σςελέυχρη δξμόμ παοξυήπ σπηοεριόμ σγείαπ»
12. Τξμ ξογαμιρμϊ ςξσ Γεμικξϋ Μξρξκξμείξσ Άμτιρραπ πξσ δημξριεϋθηκε ρςξ ΦΔΙ 3496/Β΄/2012
13. Τημ σπ’ αοιθμ. Γ4α/Γ.Ο.ξικ.7330/05.02.2020 (ΦΔΙ/Β΄/320) σπξσογική απϊταρη «Ιαθξοιρμϊπ κοιςηοίχμ
επιλξγήπ και διαδικαρίαπ σπξβξλήπ σπξφητιξςήςχμ, ανιξλϊγηρηπ και επιλξγήπ για θέρειπ κλάδξσ ιαςοόμ
και ξδξμςιάςοχμ Δ.Σ.Υ».(ΑΔΑ ΩΘΕΦ465ΦΥΞ-Υ25)
14. Τημ σπ’ αοιθμ. Γ4α/Γ.Ο. ξικ.7328/05.02.2020 (ΦΔΙ/Β΄/319) σπξσογική απϊταρη «Διαδικαρία ποξκήοσνηπ
θέρεχμ ιαςοόμ και ξδξμςιάςοχμ Δ.Σ.Υ.» (ΑΔΑ 6Α1Υ465ΦΥΞ-ΥΓΝ)
15. Τημ σπ’ αοιθμ. Γ4α/Γ.Ο.5333/05.02.2021 απϊταρη ςξσ Υπξσογείξσ Υγείαπ με θέμα «Έγκοιρη για
ποξκήοσνη θέρεχμ ειδικεσμέμχμ ιαςοόμ και ξδξμςιάςοχμ ςξσ κλάδξσ Δ.Σ.Υ.»

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Τημ πλήοχρη ςχμ παοακάςχ θέρεχμ ειδικεσμέμχμ ιαςοόμ ςξσ κλάδξσ Δ.Σ.Υ. επί θηςεία, για ςξ Γεμικϊ
Μξρξκξμείξ Άμτιρραπ, χπ ενήπ:
α/α
1.
2.
3.
4.

Φ6.1
Κωδικός ΥΠΕ

Διδικότητα
Δρχςεοική Οαθξλξγία
Δρχςεοική Οαθξλξγία
Ξοθξπαιδική και Τοασμαςξλξγία
Ωςξοιμξλαοσγγξλξγία

Βαθμός
Διεσθσμςή
Δπιμεληςή Α΄
Δπιμεληςή Α΄
Δπιμεληςή Β΄
ύμολο θέσεωμ

Αρ. θέσεωμ
1
1
1
1
4
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Α. Για ςιπ παοαπάμχ θέρειπ γίμξμςαι δεκςξί χπ σπξφήτιξι ξι Θαςοξί πξσ έυξσμ:
α. Δλλημική ιθαγέμεια, πλημ ϊρχμ ποξέουξμςαι απϊ κοάςη μέλη ςηπ Δ.Δ.
β. Άδεια άρκηρηπ ιαςοικξϋ επαγγέλμαςξπ
γ. Τίςλξ αμςίρςξιυηπ με ςη θέρη ιαςοικήπ ειδικϊςηςαπ
Β. Τα δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ σπξβξλή σπξφητιϊςηςαπ για ςημ πλήοχρη θέρεχμ
ιαςοόμ κλάδξσ Δ.Σ.Υ. είμαι ςα ενήπ:
1.
Αίςηρη-δήλχρη η ξπξία σπξβάλλεςαι ηλεκςοξμικά ρςημ ηλεκςοξμική διεϋθσμρη
esydoctors.moh.gov.gr.
2.
Αουείξ pdf ή jpg ςξσ πςσυίξσ. Σε πεοίπςχρη πςσυίξσ παμεπιρςημίξσ ςηπ αλλξδαπήπ απαιςείςαι ςξ
πςσυίξ με ςη ρτοαγίδα ςηπ Χάγηπ, η επίρημη μεςάτοαρή ςξσ και η απϊταρη ιρξςιμίαπ ςξσ ΔΞΑΤΑΟ,
ϊπξσ απαιςείςαι. Όλα ςα ποξαματεοϊμεμα θα ποέπει μα σπξβληθξϋμ ρε μξοτή αουείξσ/χμ pdf ή jpg.
3.
Αουείξ pdf ή jpg με ςημ απϊταρη άδειαπ άρκηρηπ ιαςοικξϋ ή ξδξμςιαςοικξϋ επαγγέλμαςξπ.
4.
Αουείξ pdf ή jpg ςηπ απϊταρηπ υξοήγηρηπ ςίςλξσ ειδικϊςηςαπ. Για ςημ καςάληφη θέρ ηπ Θαςοξϋ
Δ.Σ.Υ. απαιςείςαι: α) για ςξ βαθμϊ ςξσ Δπιμεληςή Β`, η καςξυή ςξσ ςίςλξσ ειδικϊςηςαπ, β) για ςξ βαθμϊ
ςξσ Δπιμεληςή Α΄, η άρκηρη ειδικϊςηςαπ για δϋξ (2) ςξσλάυιρςξμ υοϊμια και γ) για ςξ βαθμϊ ςξσ
Διεσθσμςή, η άρκηρη ειδικϊςηςαπ για ςέρρεοα (4) ςξσλάυιρςξμ υοϊμια.
5.
Αουείξ pdf ή jpg με ποϊρταςη βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ Θαςοικξϋ Σσλλϊγξσ ρςημ ξπξία μα
βεβαιόμεςαι ξ ρσμξλικϊπ υοϊμξπ άρκηρηπ ςξσ ιαςοικξϋ επαγγέλμαςξπ, η αρκξϋμεμη ειδικϊςηςα και ξ
ρσμξλικϊπ υοϊμξπ άρκηρήπ ςηπ και για ςξσπ ξδξμςιάςοξσπ αμςίρςξιυη βεβαίχρη ςξσ Ξδξμςιαςοικξϋ
Σσλλϊγξσ.
6.
Αουείξ pdf ή jpg ςξσ Οιρςξπξιηςικξϋ γέμμηρηπ ή ςξσ δελςίξσ αρςσμξμικήπ ςασςϊςηςαπ ή
διαβαςηοίξσ. Όςαμ ποϊκειςαι για πξλίςη κοάςξσπ μέλξσπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ απαιςείςαι και
επίρημη μεςάτοαρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ασςόμ.
7.
Αουείξ pdf ή jpg βεβαίχρηπ ςξσ Υπξσογείξσ Υγείαπ απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςει ϊςι ξ ιαςοϊπ έυει
εκπληοόρει ςημ σπξυοεχςική σπηοερία σπαίθοξσ ή απαλλαγή ςηπ σπξυοέχρηπ. Οαοέυεςαι η
δσμαςϊςηςα ρςξσπ ιαςοξϋπ, ξι ξπξίξι έυξσμ εκπληοόρει ςημ σπηοερία σπαίθοξσ, αλλά δεμ έυξσμ ςξ
ποξαματεοϊμεμξ δικαιξλξγηςικϊ, μα καςαθέρξσμ ηλεκςοξμικά ςη βεβαίχρη-πιρςξπξιηςικϊ απϊ ςξ
τξοέα πξσ έυει εκδξθεί. Ιαςϊπιμ σπξυοεξϋμςαι μα καςαθέρξσμ ςη βεβαίχρη εκπλήοχρηπ σπηοερίαπ
σπαίθοξσ, απϊ ςξ ςμήμα ιαςοόμ σπαίθοξσ ςηπ Διεϋθσμρηπ Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ Μξμικόμ Οοξρόπχμ
ςξσ Υπξσογείξσ Υγείαπ, εμςϊπ απξκλειρςικήπ ποξθερμίαπ δέκα (10) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία
αμάοςηρηπ ςξσ ασςξμαςξπξιημέμξσ καςαλϊγξσ ρςημ 5η Υγειξμξμική Οεοιτέοεια Ηερραλίαπ & Σςεοεάπ
Δλλάδαπ.
8.
Δίμαι σπξυοεχςική η σπξβξλή αουείξσ pdf ή jpg με σπξγεγοαμμέμη σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ
σπξφήτιξσ για διξοιρμϊ ιαςοξϋ, ρςημ ξπξία μα αματέοξμςαι ςα ενήπ:
Για ςιπ θέρειπ Δπιμεληςόμ Α΄ και Β΄
(α) δεμ σπηοεςό ρε θέρη ςξσ κλάδξσ ιαςοόμ Δ.Σ.Υ. ή έυχ σπξβάλλει παοαίςηρη απϊ ςημ θέρη κλάδξσ
ιαςοόμ ΔΣΥ μέυοι ςημ λήνη ποξθερμίαπ ποξκήοσνηπ
(β) δεμ έυχ παοαιςηθεί απϊ θέρη ςξσ κλάδξσ ιαςοόμ Δ.Σ.Υ. ποιμ απϊ ςη ρσμπλήοχρη δσξ (2) υοϊμχμ
απϊ ςξ διξοιρμϊ μξσ ή ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη ϊςι έυξσμ ρσμπληοχθεί πέμςε (5) υοϊμια απϊ ςημ
ημεοξμημία παοαίςηρήπ μξσ
(γ) δεμ έυχ αομηθεί διξοιρμϊ ρε θέρη ςξσ κλάδξσ ιαςοόμ Δ.Σ.Υ. ή ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη, ϊςι έυξσμ
ρσμπληοχθεί πέμςε (5) υοϊμια απϊ ςημ παοέλεσρη ςηπ ποξθερμίαπ αμάληφηπ σπηοερίαπ
Για ςη θέρη Διεσθσμςή
(α) σπηοεςό ρε θέρη ειδικεσμέμξσ ιαςοξϋ κλάδξσ Δ.Σ.Υ. με βαθμϊ επιμεληςή Α΄ ή Β΄
(β) σπηοεςό ρε θέρη ειδικεσμέμξσ ιαςοξϋ κλάδξσ Δ.Σ.Υ. με βαθμϊ Διεσθσμςή και έυει παοέλθει εναεςία
απϊ ςη λήφη ςξσ βαθμξϋ
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(γ) δεμ έυχ παοαιςηθεί απϊ θέρη ςξσ κλάδξσ ιαςοόμ Δ.Σ.Υ. ποιμ απϊ ςη ρσμπλήοχρη δϋξ (2) υοϊμχμ
απϊ ςξ διξοιρμϊ μξσ ή ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη ϊςι έυξσμ ρσμπληοχθεί πέμςε (5) υοϊμια απϊ ςημ
ημεοξμημία παοαίςηρήπ μξσ
(δ) δεμ έυχ αομηθεί διξοιρμϊ ρε θέρη ςξσ κλάδξσ ιαςοόμ Δ.Σ.Υ. ή ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη, ϊςι έυξσμ
ρσμπληοχθεί πέμςε (5) υοϊμια απϊ ςημ παοέλεσρη ςηπ ποξθερμίαπ αμάληφηπ σπηοερίαπ.
9.
Αουείξ pdf ή jpg βιξγοατικξϋ ρημειόμαςξπ ςξσ σπξφήτιξσ για διξοιρμϊ ιαςοξϋ. Δπιρημαίμεςαι
ϊςι δεμ απξςελεί σπξυοεχςικϊ δικαιξλξγηςικϊ αλλά σπξβάλλεςαι για διεσκϊλσμρη ςξσ ρσμβξσλίξσ. Για
ςημ απϊδεινη ςχμ ξσριαρςικόμ ποξρϊμςχμ πξσ αματέοξμςαι ρςξ βιξγοατικϊ ρημείχμα, απαιςείςαι η
σπξβξλή αουείχμ ςχμ επίρημχμ πιρςξπξιηςικόμ ή βεβαιόρεχμ ρςα αμςίρςξιυα πεδία ςηπ εταομξγήπ,
ϊπχπ καθξοίζξμςαι ρςη ρυεςική απϊταρη ςξσ καθξοιρμξϋ ςχμ κοιςηοίχμ επιλξγήπ και διαδικαρίαπ
σπξβξλήπ σπξφητιξςήςχμ, ανιξλϊγηρηπ και επιλξγήπ για θέρειπ κλάδξσ ιαςοόμ κα ι ξδξμςιάςοχμ
Δ.Σ.Υ..
10. Ξι επιρςημξμικέπ εογαρίεπ αματέοξμςαι ρςξ βιξγοατικϊ ρημείχμα ςξσ σπξφητίξσ πεοιληπςικά.
Αουεία pdf ή jpg με ςξ Δνότσλλξ και ρελίδα βιβλίξσ πεοιλήφεχμ ή δημξριεσμέμχμ άοθοχμ θα ποέπει
μα σπξβληθξϋμ ρϋμτχμα με ςξ πλήθξπ πξσ θα δηλχθξϋμ, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςη ρυεςική απϊταρη ςχμ
κοιςηοίχμ επιλξγήπ και διαδικαρίαπ σπξβξλήπ σπξφητιξςήςχμ, όρςε μα λάβει ξ σπξφήτιξπ για
διξοιρμϊ ιαςοϊπ ςα αμςίρςξιυα μϊοια.
11. Ξι πξλίςεπ κοαςόμ μελόμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ποέπει μα σπξβάλλξσμ Αουείξ pdf ή jpg με
πιρςξπξιηςικϊ ελλημξμάθειαπ ςϋπξσ Β2 απϊ ςξ Ιέμςοξ Δλλημικήπ Γλόρραπ ςξσ Υπξσογείξσ Οαιδείαπ
και Ηοηρκεσμάςχμ, ή απϊ ςξ Διδαρκαλείξ Μέαπ Δλλημικήπ Γλόρραπ ςξσ Δθμικξϋ και Ιαπξδιρςοιακξϋ
Οαμεπιρςημίξσ Αθημόμ, ή απϊ ςξ ρυξλείξ Μέαπ Δλλημικήπ Γλόρραπ ςξσ Αοιρς ξςελείξσ Οαμεπιρςημίξσ
Ηερραλξμίκηπ. Δμαλλακςικά αουείξ pdf ή jpg με βεβαίχρη γμόρηπ ςηπ ελλημικήπ πξσ έυει υξοηγηθεί
μεςά απϊ ενεςάρειπ εμόπιξμ ςηπ αομϊδιαπ επιςοξπήπ ςξσ Ιεμςοικξϋ Σσμβξσλίξσ Υγείαπ (ΙΔ.Σ.Υ.), ή
ςίςλξπ δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ρςημ Δλλάδα ή ςίςλξπ Δλλημικξϋ Οαμεπιρςημίξσ ή ιρξςιμία και
αμςιρςξιυία πςσυίξσ ΔΞΑΤΑΟ (ΔΘΙΑΤΣΑ) μεςά απϊ ενεςάρειπ ή ςίςλξπ ιαςοικήπ ειδικϊςηςαπ ρςημ Δλλάδα.
Όλα ςα νεμϊγλχρρα πςσυία και πιρςξπξιηςικά θα ποέπει απαοαιςήςχπ μα έυξσμ μεςατοαρςεί επίρημα
ρςημ ελλημική γλόρρα απϊ ςιπ αομϊδιεπ ποξπ ςξϋςξ αουέπ ςηπ ημεδαπήπ. Σςα αουεία pdf ή jpg ςχμ
νεμϊγλχρρχμ πςσυίχμ και πιρςξπξιηςικόμ θα ποέπει μα ταίμεςαι και η ρτοαγίδα ςηπ Χάγηπ
(APOSTILLE) πξσ έυει ςεθεί ρςξ ποχςϊςσπξ πςσυίξ ή πιρςξπξιηςικϊ.
Σϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ σπ’ αοιθμ. ΔΘΣΙΟΞ/Φ.15/ξικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΘΖ0Χ-6ΥΕ) και
ΔΘΑΔΟ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ: ΒΛ3ΚΧ-ΥΜ9) εγκσκλίξσπ ςξσ Υπξσογείξσ Δρχςεοικόμ και
Διξικηςικήπ Αμαρσγκοϊςηρηπ, γίμξμςαι σπξυοεχςικά απξδεκςά εσκοιμή αμςίγοατα νεμϊγλχρρχμ
πςσυίχμ και πιρςξπξιηςικόμ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη μα ταίμεςαι ϊςι ςα αμςίγοατα ασςά έυξσμ
επικσοχθεί απϊ δικηγϊοξ.
Τξ Σσμβξϋλιξ Ιοίρηπ και Δπιλξγήπ έυει δικαίχμα μα ζηςήρει απϊ ςξσπ σπξφήτιξσπ ιαςοξϋπ
ξπξιξδήπξςε δικαιξλξγηςικϊ ή έγγοατξ, είςε γιαςί κοίμει ϊςι είμαι απαοαίςηςξ για ςη διαδικαρία
(Δικαιξλξγηςικά ςϋπξσ Β’) είςε λϊγχ εμδευϊμεμξσ ςευμικξϋ ποξβλήμαςξπ ρε κάπξιξ απϊ ςξ
σπξβληθέμςα αουεία.
Γ. Ιάθε σπξφήτιξπ δϋμαςαι μα σπξβάλει ηλεκςοξμική αίςηρη για ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξκηοσγμέμχμ
θέρεχμ ςηπ ειδικϊςηςάπ ςξσ αμά τξοέα και με αμόςαςξ ϊοιξ πέμςε (5) τξοείπ (μξρξκξμεία ή Ι.Υ.) μίαπ
(1) μϊμξ Δ.Υ.ΟΔ., δηλόμξμςαπ σπξυοεχςικά και ςη ρειοά ποξςίμηρήπ ςξσπ. Ζ αίςηρη-δήλχρη επέυει
και θέρη σπεϋθσμηπ δήλχρηπ ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ μ. 1599/1986 ( Α΄75) χπ ποξπ ςημ ακοίβεια ςχμ
δηλξϋμεμχμ ρ’ ασςήμ ρςξιυείχμ.
Δ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεωμ στημ ηλεκτρομική διεύθυμση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει
στις 16.02.2021 ώρα 12:00 και λήγει στις 03.03.2021 ώρα 12:00.
Ζ ηλεκςοξμική αίςηρη-δήλχρη μεςά ςημ ξοιρςική καςαυόοιρή ςηπ παοέυεςαι ρε εκςσπόριμη μξοτή, η
ξπξία αμαγοάτει και ςξμ αοιθμϊ ποχςξκϊλλξσ ηλεκςοξμικήπ αίςηρηπ. Δάμ δε ρσμπληοχθξϋμ επιλεγξϋμ ςα σπξυοεχςικά ςεςοαγχμίδια – πεδία, ςϊςε η αίςηρη δεμ καςαυχοείςαι και είμαι αδϋμαςξ μα
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σπξβληθεί. Ζ σπξβξλή πεοιρρξςέοχμ ςηπ μιαπ αιςήρεχμ-δηλόρεχμ δεμ είμαι ετικςή, ϊμχπ ξ
σπξφήτιξπ δϋμαςαι, εμςϊπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ αιςήρεχμ, μα ακσοόρει ςημ σπξβληθείρα και μα
σπξβάλει εκ μέξσ αίςηρη-δήλχρη.
Για ςημ απϊρσορη ςηπ αίςηρηπ σπξφητιϊςηςαπ απαιςείςαι η σπξβξλή σπεϋθσμηπ δήλχρηπ ρςη
Διεϋθσμρη Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ ςηπ 5ηπ Υ.ΟΔ. Ηερραλίαπ & Σςεοεάπ Δλλάδαπ.
Ζ παοξϋρα ποξκήοσνη αμαοςάςαι ασθημεοϊμ ρςξ ΔΘΑΥΓΔΘΑ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.
3861/2010, καθόπ και ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Γεμικξϋ Μξρξκξμείξσ Άμτιρραπ (gnamfissas.gr). Δπίρηπ,
απξρςέλλεςαι ηλεκςοξμικά ρςξ Τμήμα Θαςοόμ Δ.Σ.Υ. ςξσ Υπξσογείξσ Υγείαπ (αμαοςάςαι ρςημ
ιρςξρελίδα esydoctors.moh.gov.gr) και κξιμξπξιείςαι ρςξμ Οαμελλήμιξ Θαςοικϊ Σϋλλξγξ, ρςξμ Θαςοικϊ
Σϋλλξγξ Φχκίδαπ και ρςημ 5η Υ.ΟΔ. Ηερραλίαπ & Σςεοεάπ Δλλάδαπ ποξκειμέμξσ μα αμαοςηθεί ρςημ
ιρςξρελίδα ςηπ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Γ.Ν. Άμφισσας

ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΦΑΡΙΛΑΟ

Φ6.1
Κωδικός ΥΠΕ

4/ 4

