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    ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

                  
     ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                      ΑΜΥΙΑ,   19/04/2018 
         ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                         ΑΡ. ΠΡΩΣ:  2321     
    5η Τγειομομική Περιφέρεια 
 Θεσσαλίας & τερεάς Δλλάδας 
        ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  
            Α Μ Υ Ι   Α   
           

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η  Θ Δ  Δ Ω Ν  Δ Ι Δ Ι Κ Δ Τ Μ Δ Ν Ω Ν  Ι Α Σ Ρ Ω Ν  Κ Λ Α Δ Ο Τ  Δ .  . Τ . ,   Σ Ι   
Δ Ι Δ Ι Κ Ο Σ Η Σ Δ   Κ Α Ρ Δ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α   &  Ν Δ Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α     

   
  Σο Γεμικό Νοσοκομείο Άμφισσας, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 26 και 27 ςξσ Μ. 1397/83 (ΦΔΙ 143/Α΄/07-10-1983) «Δθμικϊ Σϋρςημα Υγείαπ», 
ϊπχπ έυξσμ ςοξπξπξιηθεί και ιρυϋξσμ 

2. Τιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.3204/03 (ΦΔΙ 296/Α΄/23-12-2003) 
3. Τξ Π.Δ. 131/87 (ΦΔΙ 73/Α΄/87) «Χαοακςηοιρμϊπ χπ ποξβλημαςικόμ και άγξμχμ πϊλεχμ ή κχμξπϊλεχμ 

και ιαςοικόμ ειδικξςήςχμ, διάκοιρή ςξσπ ρε καςηγξοίεπ και θέρπιρη κιμήςοχμ ιαςοόμ» 
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 ςξσ Μ.2071/92 άοθοα 65 και 84, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκαμ και ιρυϋξσμ 
7. Τιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.2519/97 (ΦΔΙ 165/97 ς. Α΄), άοθοξ 34 
8. Τιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 7 & 8 ςξσ Μ.4498/2017 (ΦΔΙ 172/Α΄/2017) ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκαμ με ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ έμαςξσ ςξσ Μ. 4517/2018 (ΦΔΙ 22/Α΄/2018) 
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 ςημ ΔΥ 

1γ/ξικ.25338/10-5-93 (ΦΔΙ 376/93 ς. Β΄), και ςημ ΔΥ 13α/29804/15-9-97 (ΦΔΙ 859/26-9-97 ς. Β΄) 
Υπξσογικέπ απξτάρειπ 

11. Τξμ ξογαμιρμϊ ςξσ Γεμικξϋ Μξρξκξμείξσ Άμτιρραπ πξσ δημξριεϋθηκε ρςξ ΦΔΙ 3496/Β΄/2012  
12. Τημ σπ’ αοιθμ. Γ4α/Γ.Π.ξικ.4044/17-01-2018 (ΦΔΙ 116/Β΄/23-01-2018) σπξσογική απϊταρη με θέμα 

«Ιαθξοιρμϊπ κοιςηοίχμ επιλξγήπ και διαδικαρίαπ σπξβξλήπ σπξφητιξςήςχμ, ανιξλϊγηρηπ και επιλξγήπ για 
θέρειπ κλάδξσ ιαςοόμ και ξδξμςιάςοχμ Δ.Σ.Υ.» (ΦΔΙ 116/Β΄/23-01-2018) ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ σπ’ 
αοιθμ. Γ4α/Γ.Π. ξικ.13274/13-02-2018 απϊταρη (ΦΔΙ 548/Β΄/21-02-2018) 

13. Τημ σπ’ αοιθμ. Γ4α/Γ.Π. ξικ.13273/13-02-2018 απϊταρη (ΦΔΙ 621/Β΄/23-02-2018) με θέμα «Διαδικαρία 
ποξκήοσνηπ θέρεχμ ιαςοόμ και ξδξμςιάςοχμ Δ.Σ.Υ.» 

14. Τημ σπ’ αοιθμ. 20585/09-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΜ2Φ465ΦΥΟ-1ΗΕ) εγκϋκλιξ ρυεςικά με ςη διαδικαρία ποξκήοσνηπ 
θέρεχμ ιαςοόμ και ξδξμςιάςοχμ Δ.Σ.Υ. και ςη διαδικαρία σπξβξλήπ σπξφητιϊςηςαπ καθόπ και ςη 
ρσμπληοχμαςική ασςήπ με αοιθμ. Γ4α/Γ.Π.23273/19-03-2018 (ΑΔΑ: 94ΑΟ465ΦΥΟ-Η3Χ). 

15. Τημ σπ’ αοιθμ. Γ4α/Γ.Π./25794/03-04-2018 απϊταρη ςξσ Υπξσογείξσ Υγείαπ με θέμα «Έγκοιρη για 
ποξκήοσνη θέρεχμ ειδικεσμέμχμ ιαςοόμ ςξσ κλάδξσ Δ.Σ.Υ.» 

 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι 

Τημ πλήοχρη ςχμ παοακάςχ θέρεχμ ειδικεσμέμχμ ιαςοόμ ςξσ κλάδξσ Δ.Σ.Υ. επί θηςεία, ρςξ Βαθμϊ 
Δπιμεληςή Β΄ για ςα αμςίρςξιυα ςμήμαςα ςξσ Γεμικξϋ Μξρξκξμείξσ Άμτιρραπ, χπ ενήπ: 

α/α Διδικότητα Βαθμός Αρ. θέσεωμ 

1. Ιαοδιξλξγία Δπιμεληςή Β΄ 1 

2. Μετοξλξγία Δπιμεληςή Β΄ 1 

ύμολο θέσεωμ 2 

 

ΑΔΑ: 6Τ774690ΒΟ-Λ2Η



Φ6.1 2/ 3 
Κωδικός ΥΠΕ  

 

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. Αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας η οποία υποβάλλεται ηλεκτρομικά στημ ηλεκτρομική διεύθυμση 
esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση κωδικώμ TAXISNET. τημ αμωτέρω ηλεκτρομική διεύθυμση 
οι εμδιαφερόμεμοι θα μπορούμ μα αμαζητούμ οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρομικής 
αίτησης. 

2. Αμςίγοατξ ςηπ αίςηρηπ-δήλχρηπ σπξφητιϊςηςαπ πξσ έυει σπξβληθεί ηλεκςοξμικά σπξγεγοαμμέμξ 
απϊ ςξμ σπξφήτιξ. 

3. Φχςξαμςίγοατξ ςξσ πςσυίξσ. Σε πεοίπςχρη πςσυίξσ παμεπιρςημίξσ ςηπ αλλξδαπήπ απαιςείςαι 
επικσοχμέμξ τχςξαμςίγοατξ ςξσ πςσυίξσ, επικσοχμέμξ τχςξαμςίγοατξ επίρημηπ μεςάτοαρηπ και 
τχςξαμςίγοατξ ςηπ απϊταρηπ ιρξςιμίαπ ςξσ ΔΟΑΤΑΠ, ϊπξσ απαιςείςαι. 

4. Φχςξαμςίγοατξ ςηπ απϊταρηπ άδειαπ άρκηρηπ ιαςοικξϋ επαγγέλμαςξπ. 
5. Φχςξαμςίγοατξ ςηπ απϊταρηπ υξοήγηρηπ ςίςλξσ ειδικϊςηςαπ. 
6. Βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ ιαςοικξϋ ρσλλϊγξσ ρςημ ξπξία μα βεβαιόμεςαι ξ ρσμξλικϊπ υοϊμξπ άρκηρηπ 

ςξσ ιαςοικξϋ επαγγέλμαςξπ, η αρκξϋμεμη ειδικϊςηςα και ξ ρσμξλικϊπ υοϊμξπ άρκηρήπ ςηπ. 
7. Πιρςξπξιηςικϊ γέμμηρηπ ή τχςξαμςίγοατξ ςξσ δελςίξσ αρςσμξμικήπ ςασςϊςηςαπ ή τχςξαμςίγοατξ 

διαβαςηοίξσ. Όςαμ ποϊκειςαι για πξλίςη κοάςξσπ μέλξσπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ απαιςείςαι και 
επίρημη μεςάτοαρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ασςόμ. 

8. Βεβαίχρη εκπλήοχρηπ σπηοερίαπ σπαίθοξσ ή βεβαίχρη μϊμιμηπ απαλλαγήπ, ϊπξσ είμαι 
απαοαίςηςη, η ξπξία εκδίδεςαι απϊ ςξ ςμήμα ιαςοόμ σπηοερίαπ σπαίθοξσ ςηπ Διεϋθσμρηπ 
Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ Μξμικόμ Ποξρόπχμ ςξσ Υπξσογείξσ Υγείαπ. 

9. Υπεϋθσμη δήλχρη ςξσ σπξφητίξσ για διξοιρμϊ ιαςοξϋ, ρςημ ξπξία μα αματέοξμςαι ςα ενήπ: 
α. ϊςι δεμ έυει 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.  
β. ϊςι δεμ έυει παοαιςηθεί απϊ θέρη ςξσ κλάδξσ ιαςοόμ Δ.Σ.Υ. ποιμ απϊ ςη ρσμπλήοχρη δϋξ (2) 

υοϊμχμ απϊ ςξ διξοιρμϊ ςξσ ή ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη, ϊςι έυξσμ ρσμπληοχθεί πέμςε (5) υοϊμια 
απϊ ςημ ημεοξμημία παοαίςηρήπ ςξσ. 

γ. ϊςι έυει ρσμπληοόρει δϋξ (2) υοϊμια ρσμευξϋπ σπηοερίαπ ρε ξμξιϊβαθμη με ςημ κοιμϊμεμη 
θέρη εάμ είμαι ήδη ιαςοϊπ ςξσ Δ.Σ.Υ.  

δ) σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ σπξφητίξσ για διξοιρμϊ ιαςοξϋ, ρςημ ξπξία μα αματέοεςαι ϊςι δεμ 
σπηοεςεί ρςξ Δ.Σ.Υ. ή ϊςι έυει σπξβάλλει παοαίςηρη απϊ ςη θέρη ιαςοξϋ κλάδξσ Δ.Σ.Υ. ρςημ 
ξπξία σπηοεςεί. Ζ παοαίςηρη θα ποέπει μα έυει σπξβληθεί ρςξ τξοέα πξσ σπηοεςεί ξ 
σπξφήτιξπ, μέυοι ςη λήνη ποξθερμίαπ σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παοξϋραπ ποξκήοσνηπ. 

10. Για ςημ απϊδεινη ςχμ ξσριαρςικόμ ποξρϊμςχμ πξσ αματέοξμςαι ρςξ βιξγοατικϊ ρημείχμα, 
απαιςείςαι η σπξβξλή επίρημχμ πιρςξπξιηςικόμ ή βεβαιόρεχμ. 

11. Οι επιρςημξμικέπ εογαρίεπ αματέοξμςαι ρςξ βιξγοατικϊ ρημείχμα ςξσ σπξφήτιξσ πεοιληπςικά. 
Αμάςσπα δημξριεσμέμχμ επιρςημξμικόμ εογαριόμ και επιρςημξμικά πεοιξδικά ρςα ξπξία έυξσμ 
δημξριεσθεί ςέςξιεπ εογαρίεπ, σπξβάλλξμςαι καςά ςημ κοίρη ςξσ σπξφητίξσ. 

12. Οι πξλίςεπ κοαςόμ μελόμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ποέπει μα σπξβάλλξσμ πιρςξπξιηςικϊ 
ελλημξμάθειαπ επιπέδξσ Β2 απϊ ςξ κέμςοξ Δλλημικήπ Γλόρραπ ςξσ Υπξσογείξσ Παιδείαπ, Έοεσμαπ 
και Ηοηρκεσμάςχμ, ή απϊ ςξ Διδαρκαλείξ Μέαπ Δλλημικήπ Γλόρραπ ςξσ Δθμικξϋ και 
Ιαπξδιρςοιακξϋ Παμεπιρςημίξσ Αθημόμ ή απϊ ςξ ρυξλείξ Μέαπ Δλλημικήπ Γλόρραπ ςξσ 
Αοιρςξςελείξσ Παμεπιρςημίξσ Ηερραλξμίκηπ. 
Δεκςέπ γίμξμςαι επίρηπ βεβαιόρειπ γμόρηπ ςηπ ελλημικήπ γλόρραπ, ξι ξπξίεπ έυξσμ υξοηγηθεί 
μεςά απϊ ενεςάρειπ εμόπιξμ ςηπ αομϊδιαπ επιςοξπήπ ςξσ Ιεμςοικξϋ Σσμβξσλίξσ Υγείαπ (ΙΔ.Σ.Υ.). 
Για ςξσπ ιαςοξϋπ πξσ είμαι απϊτξιςξι δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ ρςημ Δλλάδα ή απϊτξιςξι 
Δλλημικξϋ Παμεπιρςημίξσ, ή διαθέςξσμ απϊταρη ιρξςιμίαπ και αμςιρςξιυίαπ ςξσ πςσυίξσ ςξσπ απϊ 
ςξμ ΔΟΑΤΑΠ (ΔΘΙΑΤΣΑ) μεςά απϊ ενεςάρειπ, ή έυξσμ απξκςήρει ςίςλξ ειδικϊςηςαπ ρςημ Δλλάδα, δεμ 
απαιςείςαι βεβαίχρη γμόρηπ ςηπ ελλημικήπ γλόρραπ. 

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 απλά τχςξαμςίγοατα 

ΑΔΑ: 6Τ774690ΒΟ-Λ2Η



Φ6.1 3/ 3 
Κωδικός ΥΠΕ  

 

ςχμ νεμϊγλχρρχμ πςσυίχμ και πιρςξπξιηςικόμ θα ποέπει μα ταίμεςαι και η ρτοαγίδα ςηπ Χάγηπ 
(APOLTILLE) πξσ έυει ςεθεί ρςξ ποχςϊςσπξ πςσυίξ ή πιρςξπξιηςικϊ. Σε κάθε πεοίπςχρη και ρϋμτχμα 
με ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ σπ’ αοιθμ. ΔΘΣΙΠΟ/Φ.15/ξικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΘΖ0Χ-6ΥΕ) και 
ΔΘΑΔΠ/ΦΑ.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ: ΒΛ3ΚΧ-ΥΜ9) εγκσκλίξσπ ςξσ Υπξσογείξσ Δρχςεοικόμ και 
Διξικηςικήπ Αμαρσγκοϊςηρηπ, γίμξμςαι σπξυοεχςικά απξδεκςά εσκοιμή τχςξαμςίγοατα νεμϊγλχρρχμ 
πςσυίχμ και πιρςξπξιηςικόμ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ςα έγγοατα ασςά έυξσμ επικσοχθεί ποχςίρςχπ 
απϊ δικηγϊοξ. 

Τα πεδία ςξσ ηλεκςοξμικξϋ εμςϋπξσ βιξγοατικξϋ ρημειόμαςξπ ατξοξϋμ ρςα ρςξιυεία ςασςϊςηςαπ ςξσ 
σπξφητίξσ, ρςα ςσπικά ποξρϊμςα πξσ ςεκμηοιόμξσμ ρϋμτχμα με ςημ ποξκήοσνη ςξ παοαδεκςϊ ςηπ 
σπξφητιϊςηςάπ ςξσ και ρςα ξσριαρςικά ποξρϊμςα πξσ ρσμπληοόμξμςαι ρϋμτχμα με ςξσπ πίμακεπ ςξσ 
παοαοςήμαςξπ ςηπ σπ’ αοιθμ. Γ4α/Γ.Π.ξικ.4044/17-01-2018 σπξσογικήπ απϊταρηπ ϊπχπ 
ςοξπξπξιήθηκε με ςημ σπ’ αοιθμ. Γ4α/Γ.Π. ξικ.13274/13-02-2018 απϊταρη.  

Γ. Ο σπξφήτιξπ μπξοεί μα σπξβάλλει σπξφητιϊςηςα ρε μία (1) έχπ και πέμςε (5) θέρειπ ειδικεσμέμχμ 
ιαςοόμ κλάδξσ Δ.Σ.Υ. πξσ έυξσμ ποξκηοσυθεί απϊ ςημ 5η Υ.ΠΔ. Ηερραλίαπ & Σςεοεάπ Δλλάδαπ, 
δηλόμξμςαπ σπξυοεχςικά ςη ρειοά ποξςίμηρήπ ςξσ για κάθε θέρη. Ζ σπξβξλή πεοιρρξςέοχμ ςηπ μίαπ 
αιςήρεχμ-δηλόρεχμ για ςημ ίδια θέρη έυει χπ ρσμέπεια ςξμ ασςξδίκαιξ απξκλειρμϊ ςξσ σπξφητίξσ 
απϊ ςημ πεοαιςέοχ διαδικαρία. 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 04/05/2018 ώρα 12:00 μ.μ. και λήγει στις 24/05/2018 ώρα 23:59.  
Σςημ ίδια ηλεκςοξμική διεϋθσμρη δίμξμςαι πληοξτξοίεπ για ςη ρσμπλήοχρη ςηπ αίςηρηπ. 
Ο σπξφήτιξπ, ρςημ αμχςέοχ ςεθείρα ποξθερμία, ποέπει μα καςαθέρει ρςη Διεϋθσμρη Αμθοόπιμξσ 
Δσμαμικξϋ ςηπ 5ηπ Υγειξμξμικήπ Πεοιτέοειαπ Ηερραλίαπ & Σςεοεάπ Δλλάδαπ, ασςξποξρόπχπ ή με 
ενξσριξδξςημέμξ ποϊρχπξ ή μα απξρςείλει ςαυσδοξμικά, είςε με ρσρςημέμη επιρςξλή είςε με εςαιοεία 
ςαυσμεςατξοάπ, ρε έμςσπη μξοτή ςα δικαιξλξγηςικά και εκςσπχμέμξ και σπξγεγοαμμέμξ αμςίγοατξ 
ςηπ σπξβληθείραπ ηλεκςοξμικά αίςηρηπ, ρςη διεϋθσμρη: 

5η Τγειομομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & τερεάς Δλλάδας 
Διεύθυμση Αμθρώπιμου Δυμαμικού 
Περιοχή Μεζούρλο 
Σ.Θ. 2101 
411 10 ΛΑΡΙΑ 
Τα αμχςέοχ σπξβάλλξμςαι ρε κλειρςϊ τάκελξ, ρςξμ ξπξία θα αμαγοάτεςαι η θέρη για ςημ ξπξία 
σπξβάλλεςαι η σπξφητιϊςηςα. Ο σπξφήτιξπ πξσ σπξβάλλει σπξφητιϊςηςα ρε διατξοεςικϊ Σσμβξϋλιξ, 
καςαθέςει ιράοιθμξσπ με ςιπ θέρειπ πξσ διεκδικεί τακέλξσπ δικαιξλξγηςικόμ με εκςσπχμέμξ και 
σπξγεγοαμμέμξ αμςίγοατξ ςηπ σπξβληθείραπ ηλεκςοξμικά αίςηρηπ ρε κάθε τάκελξ. Ο αοιθμϊπ 
ποχςξκϊλλξσ για κάθε σπξφητιϊςηςα ςίθεςαι απϊ ςη Διεϋθσμρη Αμθοόπιμξσ Δσμαμικξϋ ςηπ 5ηπ Υ.ΠΔ. 
επί του κλειστού φακέλου. Σςημ πεοίπςχρη ςηπ ςαυσδοξμικήπ απξρςξλήπ ςχμ εγγοάτχμ, για ςξ 
εμποϊθερμξ ςηπ καςάθερηπ λαμβάμεςαι σπϊφη η ημεοξμημία παοάδξρήπ ςξσπ για απξρςξλή και ϊυι η 
ημεοξμημία παοαλαβήπ απϊ ςημ παοαπάμχ αομϊδια σπηοερία. 

Για ςημ απϊρσορη ςηπ αίςηρηπ σπξφητιϊςηςαπ απαιςείςαι η σπξβξλή σπεϋθσμηπ δήλχρηπ ρςη 
Διεϋθσμρη Αμθοόπιμξσ ςηπ 5ηπ Υ.ΠΔ. 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 Παμελλήμιξ Θαςοικϊ Σϋλλξγξ, ρςξμ Θαςοικϊ 
Σϋλλξγξ Φχκίδαπ και ρςημ 5η Υ.ΠΔ. Ηερραλίαπ & Σςεοεάπ Δλλάδαπ ποξκειμέμξσ μα αμαοςηθεί ρςημ 
ιρςξρελίδα ςηπ. 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 
του Γ.Ν. Άμφισσας 

 

ΑΤΓΔΡΙΝΟΤ ΔΤΥΡΟΤΝΗ 
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