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ΠΡΑΚΤ1ΚΟ  ΤΟ1ΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

'Εχοντας υπόψ η :

1.  τις   διατάξεις  του   άρθρου   7,   παρ.   2   της   με   αριθμ.   Α2δ/Π.Γ.9106/15-2-2016
γπουργικής Απόφασης (314 ΦΕΚ Β') όπου αναφέρεται:
«Εάν  η  απόφαση  επισΓτρέψει ανεπίδοτη,  ενημερώνεται εγγράφως  η  διοικητική
υπηρεσία του νοσηλευτικού ιδρύματος προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες  για  την  ανάρτησή  της  στο  κατάcπημα  της  υπηρεσίας,  στον  πίνακα
ανακοινώσεων και αΓτην ιαΓτοσελίδα του Νοσηλευτικού Ιδρύματος και τη σύνταξη
του   σχετικού   πρωτοκόλλου.   Ενrτός   δέκα   (10)   εργασίμων   ημερών   από   την
ημερομηνία της ανάρτησης, ο ενδιαφερόμενος ιατρός μπορεί να παρουσιαστεί και
να αναλάβει τα  καθήκοντα του.  Εάν παρέλθει άπρακτη  και αυτή  η  προΘεσμία
ανακαλείται η απόφαση τοποΘέτησης μετά από σχετική έγγραφη ενημέρωση του
οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος. Μετά την ανάκληση της απόφασης τοποΘέτησης
η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας οφείλει να αποcπείλει cπο Υπουργείο Υγείας
τα δικαιολογητικά του επόμενου cΓτη σειρά προτεραιότητας ιατρού ».

2.  τη με αριθμ. πρωτ. Γ4δ/Γ.Π.Οικ.32418/22-5-2020 έγγραφο του γπουργείου γγείας
σχετικά με εντολή ανάρτησης πρακτικού τοιχοκόλλησης cπο ΨΝΑ,

Στο  Χαtδάρι σήμερα,  Πέμπτη  22/10/2020,  οι  υπάλληλοι του  Τμ.
Προσωπικού,  Χριστοθανοπούλου  Παναγιώτα  και  Καψάσκη  Διονυσία,
αναρτήσαμε στους πίνακες ανακοινώσεων του Νοσοκομείου μας τη με
αριθμ.   Γ4δ/Γ.Π.2871/5-3-2020  γπουργική  Απόφαση  που  αφορά  Cπην
τοποΘέτηση    στο    Ψ.Ν.Α   της    ειδικευόμενης    ιατρού    ΖογΜΠΟγλΗ
ΑΓΓΕΛ1ΚΗΣ    του     Ηλία,    για    άσκηση    στην    ιατρική    ειδικότητα    της
Ψυχιατρικής.

Συνημμένα: πέντε (5) σελίδες.
οι υπάλληλοι:

Καψάσκη Διονυσία

αγιωτα

Λεωφ. Αθηνών 374, Τ.Κ.124 62, Χα.tδάρι.Τηλ. 2132054267.Faχ: 2132054319.e-mαί|:  ρrοsορίκου4@ρsyhαt.gr
Πληροφορίες: Σβόλη Εύα
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Αθήνα,          5 -03 -2020
ΑΡιΘμ.  πρωτ:  Γ4δ/Γ.Π.2871
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ΘΕΜΑ:                                  ΤοποΘέτηση   ιατρών σε Νοσηλευτικά
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Η ΠΡΟfΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ γπΗΡΕΣΙΩΝ γΓΕΙΑΣ

•ΕΑοmαςυτ\άψη`.

1. Τις διατάξεις  :
α. ΓσλJ ν._Ί2:3.Ν$Γ/5 «Πε_ρ!  ρυθμίσεως Θεμάτων  Ιατρικού  Προσωπικού  Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων  και

Fέρων .Θεμάτων αρμοδιάτητας Υπουργείου Κοινωjικών Υπήρεσιών» (ΦFΚ Γj2 Α):) , ά™ς.γσ;Ψελ.
β. του άρθρου 38 του ν.1397/198.3 «Εί9μΊκιj ΣΖώ777μΌ yί/ε-Λί7ς7> (ΦΕΚ 143 Α), όπως ισχύει.
Υ: τωΝ.  άΓJRρωΝ  ±,2 κJι]) 3 τω ν. Γ5Π9185  «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή  και  ανάπτυξη του  Εθνικού
ΣυcΓΓήμqτος γγείας και άλλες διατάξεις» (ΦFΚ 2:Γ1  Α):), άπως νσy!ύελ.

Φ. τψΝ άΓyRρ!ΝΝ 2!Ω ν(f ]λ 2!b τω ν .2:5+9Ν$Γ1  «Ανάπτυξη και εκσυγχρσνισμός του Εθνικού συστήματος
γγdιας, ο.ρyάνωση_ των υγεισνομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις; (σJΕΚ
ι65 Α), όπως ισχύει.
ε.  του  άρθρου  16  του  ν.2592/1998  «ΑΜσnροσα4μΌγ{ή  οιw7ιάfεων  πολί77ών  α;νπ]fήοJ#ωy  7Ό4;
Δημοσίου, ρύθ_μ_ιση_ _συyιαξιοδστικώy Θεμάτων και άλλες διατάξεις» , (ΦΈ!ΚΞΠ  Αή:ή, ά™ςνσ;Ιπλ.
στ. των παρ. 3Α, 3Β, 3Γ και 4 του άρθρου 21 του ν.3580/2007 «Προμήθε\/έις φcιρέωι;εr7οπ7ειιιc;μΕΜωι;
α.πότΌyπρυργε!ο_γγείας_κρ!!ο_ιyωνικήςΑλληλεγψηςκαιάλλεςδιάτάξέις»(άάκΓ34Α:),dπως;σyιύελ.

ζ_Τ_ΡΨ _ά.qΡΡΟΨ c;Π τω .ν .3ΘΤ812!ΩΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές σiο σύσiηύα γγείας και άλλες δ.ιστ;Jξεις;»
(ΦΕΚ 31 Α), όπως ισχύει.
η. των παρ.4 και 27 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 «4ωρείά Αισy με7iαμόcΖ)rείλcπ7 ορyιάνων κσ/ άΜεr
Jyσ7ιάfεΜg> (ΦΕΚ 150 Α), όπως ισχύει.
Θ.  της  παρ.3  του  άρθρου  28  του  ν.4025/2011  «Αιιαου/κρι ό7ι7Cπ7  ΦΌρέων λ:ο/ι/ωι//κιής ΑΜ7λει;y:ί;y7G
κέντρα .Απ_οκατά_gτασης, Αy9§ι4ρΘρωση Ε.Σ_.γ και άλλες διάτάξέιφ (σJbΚ2:2!$ Α:), b™ζνσyιώε:.
ι. του άρθρου  22 του ν.4208/2013  «ΡυGμ/Ό[fMf yπαλρrε/οί;  y/{εMbf κοy άwαf δMο7ιάfεΜς>> (ΦΕΚ 252 Α),
όπως ισχύει.
νΞ`.τρλJν.q2:Ξ±12!ΩΙ4«ΚώδικαςΜετανάστευσηςκαικοινωνικής'Ενταξηςκαιλοιπέςδιατάξεις»(ΦFΚ&R
Α), όπως ισχύει.
τβ.τσυάρρρω2:2_τσ_λJν42:]2|2™4.«Προσαρμογή_στΌεθνικόδίκαιοτηςΕκτελεcΓΓικήςοδηγίας2012
για ^τη  Θ.έσπιση  δ.ιαδικασιών  ενημ±_ρωσης  σχετικά  με  την  ανταλλαγί -μεταξύ  τω; .κρα;ών-`μελών,
α.νθρωπ,ίνφy ο_ργάyω.ν  που _προορίζονΓα.ι  για  μπα.μόσχε!ση-Ρυθμίσ;ι; ίια  τίν  Ψυχικ+ γγεία `και τ;ν
Ιατρικώς γποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξε;ς» (ύΈ!κ ιd5 Α:), dπιιις;ίά|h.
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γΝ. τσλ.._άqRρολ._ 3L τσψ  ν.Α;$Ιδι2™4  :κΊδρυση  παρατηρητηρίου  άνοιας,  βελτίωση  περιγεwητικής   .'

φρονrτίδα$  ρυθμίσεις Θεμάτων αρμοδιάτητας γπουργείου γγείας και  άλλες διατάξειg»  υΦFΚ 2:jΟ  ί:ί,
όπως ισχύει.
ιδ. του άρθρου 34 του ν.4351/2015 «Gοσκ]ήαμεr γΌMές 6wάσαf λΌy άΜ6ς-δισ7ιάfεφ> ( ΦΕΚ 164 Α),
όπως ισχύει.
ιε.  της  παρ.1  του  άρθρου  42,  της  παρ.2  του  άρθρου  43  και  των  παρ.4  και  6  του  άρθρου  44 του
ν 43fΝ2!Μδ «ΜξΓρα για την εππΓάχυνση του  κυβερνητικού έργου  και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 2Λ Α:),
οπως ισχυει.
ισπω   ν.44:]2|2!ΩΓ]    «Συνταξιοδστικές   διατάξεις   Δημοσίου   και   τροποποίηση   διατάξεων   του
ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημωιονομικών cιτόχων και μεταρρυθμίσεων, μέΓρα κοινωνικής
στήριξης και  εργασιακές ρυθμίσεις,  Μεσοπρόθεσμο  Πλαίσιο Δημοσιονομικής Σιρατηγικής 2018-2021
και λοιπές διατάξειg» (ΦΕΚ74 Α:).
ιΚr τω κ!ε!φc],λιdΝι]λ] Ν τω ν .44188|2!ΟΙ]  «Εναρμόνιση τΌυ ελληνικού δικαίου με την Ευρωπα.ι.κή Οδηγία
2003/88/ΕΚ ...Ρυθμίσεις Θεμάτων ιατρών Ε.Σ.γ.  και άλλες διατάξεις.» μΦΕΚ Γ]2 Α: ).
ιη.  του  άρθρου  109  του  ν.4622/2019  (ΦΕΚ  133  Α' )  «fπyπsλtκιό ήιοό7Ός..  οργiάΜωοη,  λέy7ΌίλριΜ'ο κΌt
διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
νθ. τω  Γι.δ. +Γ5/Τ9Θ4 «Περί τΌυ χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας» (ΦΕΚ
236 Α),   όπως ισχύει.
κ. τω Γι.b. 2ΙJ4/ν9ίι8 «Καθιέρωση ιατρικής ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίσ:» (ΦΗΚΙξΩ. Α:), dπως
ισχύει.

λ. τω ΨRρω 2:5 τω Γι,b3$12!ΩνΩ «Προσαρμσγή της ελληνικής νομοθεσίας πην Οδηγία 2005/36/ΕΚ
του   Ευρωπα.ίκού   Κοινοβουλίου   και  τΌυ  Συμβουλίου  της  7Ις   Σεπτεμβρίου  2005,   σχετικά   με  την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» (ΦΈ:Κ 78 Α:) , άπιjις νι5)ιιύε!λ.
μ. του π.δ.  121/2ol7 «Ορ/Όι4ιCη!jάf 7Όί; yποίAρφ'οί; η+Έ/ας» (ΦΕΚ 148 Α), όπως ισχύει.
2. ΤΓΙΝ  ψΗθμ33 ΓIΎ.Σ..|2:]-Γ2:2m6 «Αναcιτολή  διορισμών  και  Προσλήψεων σΓΌν Δημόσιο Τομέα»
(ΦΕΚ  280  Α),  όπως  παρατάθηκε  και   ισχύει   με  την   Πράξη   49  της  23-12-2019  του  γπουργικού
Συμβουλίου (ΦΕΚ 2ι3 Α' ).
3.  Την  αριθμ.γ10γ/οικ.135825/09-12-2011  Υπουργική  Απόφαση  « ΠjόmοG  JWαίJHκοα'α κΌy qοΜώιαtCπι7
της  μηνιαίας  υποχρεωτικής  εκπαιδευτικής  πρακτικής  εξάσκησης  των  ιατρών  υπόχρεων  υπηρεσίας
υποy'έΓρα» (ΦΕΚ 3138 Β).
4.  Την  αριθμ.γ10δ/οικ.97174/18-10-2013  Υπουργική  Απόφαση  «Σίλμy7Ψ)ρωσ]ι7   777ς Α9κ/ί?#α2/98
yποίλρyχκ7jςοπόgDσσ]r7ς-( ΦΕΚ 1232 Β)» (ΦΕΚ 2760  Β).
5,    Την   αριθμ.    Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/5-2-2016   γπουργική    απόφαση    «λrC7ΘdρΜCF!fός   777ς   JVαJκκιασ/αf
τΌποΘέΓησης  ιατρών  mα  Νοσηλευτικά  Ιδρύματα  προς απόκτηση  ειδικάτητας»    (ΦΕΚ 3|4 Ρ;), έιπιιyς
Ισχύε,.

6.  Την  αριθμ.  Γ5α/Γ.Π.οικ.64843/20-9-2018  γπουργική  Απόφαση  «2lJC77Όο77,  ριε7ΌνΌμασ]ι'σ ;σ7]ρyκών
ειδικστήτων,  καθορισμός χρόνου  και  περιξχομένου  άσκησης για την απόκτηση  τίτλου  ειδικότητας»
(ΦΕΚ 4138  ΒΊ.
7. Τις   Θέσεις   που ανακοίνωσαν   τα  Νοσηλευτικά  Ιδρύματα,  καθώς επίσης και τις απήσεις και λοιπά
δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων ιατρών, όπως διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας από την  αρμόδια
Περιφέρεια με το αριθμ.οικ. 2759/15υ1-2020 έγγραφο.
8. Το αρ.Γ5α/Γ.Π.οικ.100781/27-12-18 έγγραφο της Δ/νσης Ιατρών, Επιστημόνων και Επαγγελματιών
γγείας (ΑΔΑ:  6ΔΚΓ465ΦΥΟ-2ΔΞ) και το από ο9υ1-19 υπηρεσιακό σημείωμα της ανωτέρω Δ/νσης με
συνημμένο το αριθμ.Γ5α/Γ. Π.οικ.453/07υ1-19 έγγραφο (ΑΔΑ: 6Δ4Λ465ΦΥο-2ψκ)
9. Την αριθμ. 923/5-3-2Ο2Ο    Βεβαίωση της Γ.Δ.Ο.γ. του γπουργείου Υγειίας.

ΑΠΟΦΑΣΙzΟγΜΕ

1.Την  τοποΘέτηση     ιατρών  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  σε  κενές
οργανικές Θέσεις ειδικευομένων στα  Νοσηλευτικά  Ιδρύματα,  προκειμένου να αρχίσουν ή συνεχίσουν
την ειδίκευσή τους όπως  καθορίζεται στην παρ.9 της παρούσας  απόφασης.
2.Η διάρκεια της m πάνω σύμβασης ορίζεται ίση προς τον απαιτούμενο σε κάθε περίΓπωση χρόνο για
την απόκτηση μιας και μόνο κύριας ειδικότητας για την οποία τοποΘετούνται ή για όσο χρόνο παρέ)(ει
άσκηση το νοσοκομείο.
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Η  σύμβαση  παρατείνεται  μετά  από  αίτηση  των  ενδιαφερομένων  ιατρών  στην  περίπτωση  που  το
νοσοκομείο στο οποίο  ειδικεύονται οι  ιατροί είναι  αναγνωρισμένο ως κατάλληλο να  χορηγεί   μερική
άσκηση οτην ειδικότητα και αναγνωρισθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους για πλήρη άσκηση ή
για  περισσότερο από τον ήδη παρεχόμενο χρόνο ειδίκευσης.   Η αίτηση   για  παράταση της σύμβασης
γίνεται  εντός  μηνός  από  τη  δημοσίευση  της  σχετικής Υπουργικής  Απόφασης  Cπην  Εφημερίδα  της
Κυβερνήσεως.
3.Οι μηνιαίες  αποδοχές  των ιατρών  που τοποΘετούνται, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.4472/2017(ΦΕΚ 74 Α), όπως ισχύει.
4.Το  αναφερόμενο  Νοσοκομείο  υποχρεούται να  ζητήσει  από τΌυς ιατρούς που τοποΘετούνται,  πριν
την ανάληψη υπηρεσίας τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται cπ.ην ανωτέρω σχειική 5)
γπουργική Απόφαση και είναι τα εξής:
α) αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποΘέτησης
β) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
γ)  -  για πτυχία της ημεδαπής: φωτοαντίγραφο πτυχίου

-για πτυχία που χορηγήθηκαν από κράτη-μέλη της Ε.Ε: φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου
και της επικύρωσής του (σφραγίδα Χάγης) με φωτοαντίγραφο της επίσημης μετάφρασής του

-  για   πτυχία   που  χορηγήθηκαν  από  τρίτες  χώρες  (χώρες  εκτός  Ε.Ε.):   φωτοαντίγραφο  του

ξενόγλωσσου  πτυχίου  με φωτοαντίγραφο της απόφασης του  ΔΟΑΤΑΠ  (ΔΙΚΑΤΣΑ)  περί  ισοτιμίας και
αντιcrΓοιχίας
δ)αντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
ε)  βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου και πιcποποιητικό ευδόκιμης άσκησης για το διάατημα
προεκπαίδευσης στο νοσηλευτικό ίδρυμα (εφόσον ο ιατρός έχει υπηρετήσει την υπηρεσία υπαίθρου)
cπ)γνωματεύσεις (α) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και (β)   Ψυχιάτρου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του
ν.4210/13 (ΦΕΚ 254 Α)
ζ) βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο
η) πιποποιητικό νοσηλευτικού ιδρύματος για την προύπηρεσία Cπην ίδια ή άλλη ειδικότητα (αν υπάρχει
προοπηρεσία) `
Θ)  υπεύθυνη  δήλωση  ότι  δεν  ασκεί  ελεύθερο  επάγγελμα  ούτε  κατέχει  άλλη  Θέση  σε  δημόσιο  και
ιδιωτικό τομέα
ι)  πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α '  και πρατολογικής κατάπασης τύπου Α ' (αναζητούνται
από τα νοσοκομεία αυτεπάγγελτα).
Από το πιστοποιητικό οτρατολογικής κατάcπασης πρέπει να προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών
υποχρεώσεων (για τους έχοντες υποχρέωση) ή απαλλαγή από αυτές ή ότι οι ιατροί τελούν σε ισόχρονη
της τοποΘέτησής τους αναβολή cπράτευσης.
5.Οι αναφερόμενοι ιατροί έχουν αποκλειστική προΘεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων  ημερών από την

ημερομηνία παραλαβής της απόφασης  να  παρουσιασθούν Cπο Νοσοκομείο   που τοποΘετούνται   για
ανάληψη  καθηκόντων.
6.'Οσοι από τους παρακάτω  ιατρούς τοποΘετούνται για συνέχιση   της   ειδίκευσής   τους,  ή   άσκησης

για την απόκτηση   τίτλου άλλης   ιατρικής    ειδικότητας,   υποχρεούνται    να  προσκομίσουν πα οικεία
Νοσοκομεία     πιστοποιηπκό   προύπηρεσίας  τους  έτσι,  ώcπε  η  προύπηρεσία     αυτή  αντίστοιχα  να
συνυπολογισθεί   cπη διάρκεια   άύμβασής τους   και να αφαιρεθεί   από το συμβατικό χρόνο ειδίκευσής
τους ή να αφαιρεθεί   μισθολογικά   και για ίσο χρόνο από τις αποδοχές  τους μηνιαία.
Σχετικά  με την αναγνώριση του χρόνου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που  πραγματοποιείται  πην
υπηρεσία υπαίθρου ισχύουν τα παρακάτω:
α)  η  μηνιαία  εκπαίδευση  σύμφωνα  με  την  αριθμ.Υ10γ/οικ.135825/9-12-2011  γπουργική  Απόφαση

(ΦΕΚ 3138 Β) προσμετράται ως χρόνος εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε ειδικότητα.
β) η τρίμηνη εκπαίδευση σύμφωνα με την παρ.3Β του άρθρου 21 του ν.3580/07 (ΦΕΚ 134 Α), όπως
ισχύει, αναγνωρίζεται εφόσον το τμήμα είναι αναγνωρισμένο προς τούτο.
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Υ)  ο  χρόνος της τρίμηνης εκπαίδευσης υπολογίζεται  ως χρόνος ειδικότητας για  όλες τις ειδικότητες
σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 26 του ν.2519/97 (ΦΕΚ 165 Α), όπως ισχύει.
Στα  Νοσοκομεία και για τα Τμήματα που δεν χορηγούν πλήρη άσκηση  η προηγούμενη προύπηρεσία
ενός ιατρού  προαΓτιΘέμενη  με τη νέα σύμβασή του δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρόνο για τον οποίο
έχουν κριΘεί οι νοσηλευτικές αυτές μονάδες κατάλληλες για τη χορήγηση ειδικότητας.
7,  Η  παρούσα γπουργική Απόφαση  κοινοποιείται και  στους αναφερόμενους ιατρούς προκειμένου να
υπογράψουν σύμβαση εργασίας με τον Διοικητή του Νοσοκομείου οτην οποία Θα καθορίζεται ο ακριβής

χρόνος ειδίκευσής τους σύμφωνα  με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 της παρούσαq αντίγραφο της οποίας
κοινοποιείται cπην γπηρεσία μας.
8. Η μισθοδοσία  των ιατρών που αναφέρονται  πην απόφαση αυτή Θα βαρύνει τον ειδικό φορέα για
τις δαπάνες γγείας του Προύπολογισμού του Υπουργείου γγείας.
9.  Η ονομαστική κατάσταση των ιατρών προς ειδίκευση πα παρακάτω νοσοκομεία είναι η εξής:

Α.

Β.

_ψ_.Ν.Α.
zΟγΜΠΟγ^Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟγ ΗΛΙΑ, για να ασκηθεί στην Ψυχιατρική, για την απόκτηση του
τίτλου της ιατρικής αυτής ειδικότητας.

Γ.Ν.ΑΘ. <<Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
1.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟγ ΝΙΚΟ^Αογ,  για να συνξχ'ισει και ολοκληρώσει την άσκηση στην
1ατρ1κή ειδικότητα της Οφθαλμολογίας.
2.ΜΑΓΚΟγτΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟγ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟγ, για να συνξχίσει και ολοκληρώσει την άσκηση στην
ιατρική ειδικότητα της Νευρολογίας.
3.ΜΜΠΡΟΠΟγλογ Ι1^ΕΙΠΡΑ ΤΟγ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για να ασκηθεί στην Ψυχιατρική, για την

#νFκσαι=υπΞ;;οyμΞ#Οίπ#ςςαό#:g,'#Ξξ.Τ#=±±;#Ι.:::::::Ξ::ΞΞ
(6` σγετικh.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
γπΗΡΕΣΙΩΝ γΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕγΗ ΘΕΟΦΙ^Ογ

Α'Απ

1.ψ. •Α.

124 62 ΧΑΙΔΑΡΙ

2.       Γ.Ν.ΑΘ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Τ.Κ.115 27 ΑΘΗΝΑ



3,       Περιφέρεια Απικής
Γεν. Δ/νση Υγείας &
Κοιν. Μέριμναι
Λ.Αλεξάνδρας 196
Αθήνα  1152ι

Β. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜ ΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
ΓΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ`

ΖογΜΠΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Κατίνας ΠαξΝού 8
Τ.Κ.  190 09 ΝΕΟΣ ΒογτzΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗ ΝΑ
Αμερικής 28 Β
Τ.Κ.  265 04 ΑΓ.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΙΟ  ΠΑΤΡΑ

ΜΑΓΚΟγ™ ΕΛΕΝΗ
Περραιβου   (16)
Τ.Κ.  163 44 ΗΛΙΟγπολΗ Α1ΠΚΗ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟγ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΑΦΩΝ ΚΕΝΤΡΟγ 26
Τ.Κ  .  30131  ΑΓΡΙΝΙΟ

_ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού Ν. Π.
Τμήμα   Ειδικευόμενων Ιατρών (6)
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