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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Ζ Λνζειεπηηθή Κνλάδα Λαππιίνπ, ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αξγνιίδαο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ.
Γ4α/Γ.Π./21989/16.03.2018 Απφθαζε – Πξνθήξπμε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη έρνληαο ππφςε ηηο
δηαηάμεηο :
1) Σνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ.1397/83, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν ηέηαξην
ηνπ Λ.4528/2018 ( ΦΔΘ 50 Α΄).
2) Σσλ άξζξσλ 65,69,84 ηνπ Λ. 2071/92, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 35 ηνπ Λ.4368/2016 ( ΦΔΘ 21 Α΄)
3) Σνπ Π.Γ. 131/87 (ΦΔΘ.73/87 η. Α’ )
4) Σνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.2194/94.
5) Σνπ Λ.2345/95.
6) Σνπ άξζξνπ 34 ηνπ Λ.2519/97
7) Σνπ Λ.2716/99, ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Λ.2737/99.
8) Σνπ Λ.2889/01, ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ.2955/01
9) Σεο Τ10/2103/10-01-2003 Τπνπξγηθή Απφθαζε
10) Σνπ άξζξνπ 19 ηνπ Λ.3106/03, ηνπ Λ.3209/03, ηνπ Λ.3204/03
11) Σνπ Λ.3252/04, ηνπ Λ.3293/04, ηνπ Λ.3329/05
12) Σνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.3527/07, ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ.3580/07 φπσο ηζρχεη
13) Σνπ Λ.3754/2009, ηνπ Λ.3868/2010, ηνπ Λ.3896/2010
14) Σνπ Λ.3918/11, ηνπ Λ.4025/11, ηνπ Λ.3984/11
15) Σνπ Λ.4052/2012, ηνπ Λ.4213/2013
16) Σνπ Λ.4238/2014, ηνπ Λ.4272/2014, ηνπ Λ.4316/2014
17) Σνπ άξζξνπ 35 ηνπ Λ. 4368/2016 (ΦΔΘ 21/21-02-2016, η.Α’), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Λ.4508/2017 (ΦΔΘ 200, η. Α΄).
18) Σνπ άξζξνπ 7 θαη ηνπ 8 ηνπ Λ. 4498/2017 ( Α΄ 172 ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην
άξζξν 9 ηνπ Λ.4517/2018 (Α΄22 )
19) Σεο αξηζ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.4044/17-01-2018 (ΦΔΘ 116, η. Β΄) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Θαζνξηζκφο
θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δηαδηθαζία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο γηα
ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (ΑΓΑ: 6ΓΓΗ465ΦΤΟ-Λ70), φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ αξηζ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.13274/13-2-2018 (ΦΔΘ 548, η. Β΄) φκνηα (ΑΓΑ : 6ΘΓ465ΦΤΟ-ΔΗ)
20) Σεο ππ’αξ.Γ4α/Γ.Π.νηθ.13273/13-2-2018 (621/Β΄) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Γηαδηθαζία
πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξψλ θαη νδνληηάηξσλ Δ..Τ.» (ΑΓΑ: ΧΑΘΓ465ΦΤΟ-Θ5Θ).
21) Σελ αξηζ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.20585/9-3-2018 εγθχθιην ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο θαη
ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ. (ΑΓΑ: ΧΛ2Φ465ΦΤΟ1ΘΕ)
22) Σελ αξηζ. Γ4α/Γ.Π.νηθ.23273/19-03-2018 (ΑΓΑ: 94ΑΟ465ΦΤΟ-Θ3Υ) ζπκπιεξσκαηηθή
εγθχθιην ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο ζέζεσλ ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ. θαη ππνβνιήο
ππνςεθηνηήησλ.
23) Σελ αξηζ. πξση.Γ4α/Γ.Π.νηθ.23727/20-03-2018 εγθχθιην ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή
ππνςεθηφηεηαο ηαηξψλ θιάδνπ Δ..Τ. ζε λέα πξνθήξπμε.
24) Σελ αξηζ. Τ4α/νηθ.39502/10.04.2012 (ΦΔΘ.1158/Β/10.04.2012) Θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε
«Οξγαληζκφο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Λαππιίνπ» θαζψο θαη ηελ αξηζκ. Τ4α/νηθ.
123789/31.12.2012 (ΦΔΘ 3486/Β/31.12.2012) Θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε « Δλνπνηεκέλνο
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Οξγαληζκφο ηνπ ΓΛ Αξγνπο θαη ηνπ ΓΛ Λαππιίνπ».
25) Σελ αξηζ. Α2α/Γ.Π./29247/26.04.2016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ηελ νπνία είραλ
εγθξηζεί κεηαμχ άιισλ θαη δχν ζέζεηο θιάδνπ ηαηξψλ ΔΤ εηδηθφηεηαο Φπρηαηξηθήο γηα ην
Θέληξν Φπρηθήο Τγείαο ηνπ Λνζνθνκείνπ καο θαη ζε ζπλέρεηα ηεο αξηζ. 2757/10.05.2016
πξνθήξπμεο κε ΑΓΑ : 75ΙΖ46907Β-ΤΡ7
26) Σν αξηζ. 7487/16.11.2017 έγγξαθν ηεο Λ.Κ. Λαππιίνπ γηα επαλαπξνθήξπμε ησλ αλσηέξσ
ζέζεσλ θιάδνπ ηαηξψλ ΔΤ
προκηρύζζει
Γηα πιήξσζε ηηο παξαθάησ ζέζεηο εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ, επί ζεηεία, ηνπ θιάδνπ Δ..Τ.:
Για ηο Κένηρο Ψστικής Τγείας (αρμοδιόηηηας ηης Νοζηλεσηικής Μονάδας Νασπλίοσ)
 Γύο (2) ζέζεηο εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ, εηδηθφηεηαο Ψστιαηρικής, ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ
Δπηκειεηή Β’
Οη επηιεγφκελνη ηαηξνί, ζα πξνζιεθζνχλ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ ηνπ Δπηκειεηή Β΄ θαη
αθνινχζσο ζα εμειηρζνχλ βαζκνινγηθά κέζα ζην ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηνλ Λ.3754/2009.
Οπδείο ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηα ζε ζέζε θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. ζε Λνζνθνκείν αλ δελ έρεη
εθπιεξψζεη ηελ ππεξεζία ππαίζξνπ πνπ νξίδεη ην Λ.Γ.67/68 (ΦΔΘ.303/Α) ή δελ έρεη λφκηκε
απαιιαγή (άξζξν 39, παξ.11 ηνπ Λ. 2737/99).
ε ζέζεηο εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ Δ..Τ. πνπ πξνθεξχζζνληαη κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2018,
δελ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ηαηξνί, πνπ ππεξεηνχλ ζε άιιε ζέζε εηδηθεπκέλνπ/εο ηαηξνχ
Δ..Τ., εθηφο εάλ παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο (άξζξν 49 παξ.4 ηνπ Λ.4508/2017, ΦΔΘ 200/Α΄/2017).
Α. Γηα ηελ θαηάιεςε ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ πνπ πξνθεξχζζνληαη γίλνληαη δεθηνί σο ππνςήθηνη νη
εμήο:
Ηαηξνί, πνπ ππεξεηνχλ ζηνλ θιάδν ηαηξψλ Δ..Τ. ή εθηφο ηνπ θιάδνπ ηαηξψλ Δ..Τ. θαη έρνπλ:
α) Διιεληθή Ηζαγέλεηα, πιελ φζσλ πξνέξρνληαη απφ Θξάηε Κέιε ηεο Δ.Δ.
β) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο
γ) Σίηιν αληίζηνηρεο κε ηε ζέζε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο.
δ) Διάρηζην ρξφλν άζθεζεο ηεο απαηηνχκελεο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο γηα ηελ ζέζε Δ/Β κφλν ε θαηνρή
ηίηινπ ηεο νηθείαο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο.
Β. Οη ελδηαθεξφκελνη/εο πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά :
1. Αίηεζε-δήισζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
esydoctors.moh.gov.gr, κε ηε ρξήζε ησλ θσδηθψλ εηζαγσγήο ζην TAXISNET. Ζ αίηεζε-δήισζε
ζπκπιεξψλεηαη κε αθξίβεηα θαη ζε φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη. Αηηήζεηο ζε άιιν έληππν ή
αηηήζεηο ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία δελ γίλνληαη δεθηέο.
2. Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο – δήισζεο ππνςεθηφηεηαο πνπ έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά,
ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ππνςήθην.
3. Φσηναληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ, ζε πεξίπησζε πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη
επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ, επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζεο θαη
θσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηζνηηκία ηνπ ΓΟΑΣΑΠ φπνπ απαηηείηαη.
4. Φσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο άδεηαο άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.
5. Φσηναληίγξαθν ηεο απφθαζεο ρνξήγεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο.

ΑΔΑ: 7ΖΩΥ46907Β-8ΡΚ
6. Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ηαηξηθνχ ζπιιφγνπ ζηελ νπνία λα βεβαηψλεηαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζεο
ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ε αζθνχκελε εηδηθφηεηα θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο άζθεζήο ηεο.
7. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο ή θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή
θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα πνιίηε θξάηνπο – κέινπο ηεο ΔΔ απαηηείηαη θαη
επίζεκε κεηάθξαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ.
8. Βεβαίσζε εθπιήξσζεο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ή βεβαίσζε λφκηκεο απαιιαγήο, φπνπ είλαη
απαξαίηεηε, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην Σκήκα Ηαηξψλ Τπεξεζίαο Τπαίζξνπ ηεο Γ/λζεο Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ ΛΠ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
9. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα δηνξηζκφ ηαηξνχ ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη ηα εμήο:
α) φηη δελ έρεη αξλεζεί δηνξηζκφ ζε ζέζε ηνπ θιάδνπ γηαηξψλ Δ..Τ. ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη
έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο αλάιεςεο ππεξεζίαο
(άξζξν 29, παξ. 2, λ.4025/11,ΦΔΘ.228/Α/2011) θαη
β) φηη δελ έρεη παξαηηεζεί απφ ζέζε θιάδνπ γηαηξψλ Δ..Τ. πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε δχν (2)
ρξφλσλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ/ηεο ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη έρνπλ ζπκπιεξσζεί πέληε (5) ρξφληα
απφ ηελ εκεξνκελία παξαίηεζήο ηνπ/ηεο (άξζξν 29, παξ. 2, λ. 4025/11,ΦΔΘ.228/Α/2011).
γ) φηη έρεη ζπκπιεξψζεη δχν (2) ρξφληα ζπλερνχο ππεξεζίαο ζε νκνηφβαζκε κε ηελ θξηλφκελε ζέζε
εάλ είλαη ήδε ηαηξφο ηνπ ΔΤ, (άξζξν 23, παξ. 7, λ. 2519/97,ΦΔΘ.165/Α/1997).
δ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ γηα ζέζεηο Δπηκ. Α΄ θαη Δπηκ. Β΄ πνπ ζα πξνθεξπρζνχλ κέρξη
31.12.2018 ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη δελ ππεξεηεί ζην ΔΤ ή φηη έρεη ππνβάιιεη παξαίηεζε απφ
ηε ζέζε ηαηξνχ θιάδνπ ΔΤ ζηελ νπνία ππεξεηεί. Ζ παξαίηεζε ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ζηνπ
Φνξέα πνπ ππεξεηεί ν ππνςήθηνο κέρξη ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο
πξνθήξπμεο.
10. Γηα ηελ απφδεημε ησλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα
απαηηείηαη ε ππνβνιή επίζεκσλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ.
11. Οη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο αλαθέξνληαη ζην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο
πεξηιεπηηθά.
Αλάηππα δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ θαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζηα νπνία έρνπλ
δεκνζηεπηεί ηέηνηεο εξγαζίεο ππνβάιινληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ/αο.
12. Οη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ πηζηνπνηεηηθφ
ειιελνκάζεηαο επηπέδνπ Β2, απφ ην Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο
θαη Θξεζθεπκάησλ ή απφ ην Γηδαζθαιείν Λέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ ΔΘΠΑ ή απφ ην ρνιείν Λέαο
Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Γεθηέ γίλνληαη επίζεο
βεβαηψζεηο γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί κεηά απφ εμεηάζεηο ελψπηνλ
ηεο αξκνδίαο επηηξνπήο ηνπ ΘΔ..Τ. Γηα ηνπο ηαηξνχο, πνπ είλαη απφθνηηνη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ή απφθνηηνη Διιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ή δηαζέηνπλ απφθαζε ηζνηηκίαο θαη
αληηζηνηρίαο ηνπ πηπρίνπ ηνπο απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ (ΓΗΘΑΣΑ) κεηά απφ εμεηάζεηο ή έρνπλ απνθηήζεη
ηίηιν εηδηθφηεηαο ζηε Διιάδα, απαηηείηαη βεβαίσζε γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.
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. ηα απιά
θσηναληίγξαθα ησλ μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζα πξέπεη λα θαίλεηαη θαη ε
ζθξαγίδα ηεο Υάγεο (APOSTILLE) πνπ έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν πηπρίν ή πηζηνπνηεηηθφ.
ε θάζε πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ην νξηδφκελα ζηηο ππ΄ αξηζ. ΓΗΘΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014
(ΑΓΑ: ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ) θαη ΓΗΑΓΠ/ΦΑ.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΓΑ: ΒΚ3ΙΥ-ΤΛ9) εγθπθιίνπο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή
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θσηναληίγξαθα μελφγισζζσλ πηπρίσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα έγγξαθα
απηά έρνπλ επηθπξσζεί πξσηίζησο απφ δηθεγφξν.

14. Η προζεζκία σποβοιής αηηήζεωλ ζηελ ειεθηροληθή δηεύζσλζε esydoctors.moh.gov.gr
αρτίδεη ζηης 10.04.2018 ώρα 12.00 κ.κ. θαη ιήγεη ζηης 27.04.2018 ώρα 23.59 κ.κ. Αηηήζεηο –
Γειψζεηο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο δελ γίλνληαη δεθηέο.
15. Κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο ν
ππνςήθηνο πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηε Γ/λζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο 6εο Γ.Τ.Π.Δ. (Τπάηεο 1 θαη
Λ.Δ.Ο. Παηξψλ – Αζελψλ 24, Σ.Θ. 264 41, Πάηξα) απηνπξνζψπσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ
πξφζσπν ή λα απνζηείιεη ηαρπδξνκηθά, είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, είηε κε εηαηξεία
ηαρπκεηαθνξάο, ζε έληππε κνξθή ηα δηθαηνινγεηηθά θαη εθηππσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν αληίγξαθν
ηεο ππνβιεζείζαο ειεθηξνληθά αίηεζεο ζε θιεηζηφ θάθειν ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ε ζέζε γηα
ηελ νπνία ππνβάιιεη ππνςεθηφηεηα.
ΑΝΑΡΣΗΗ : Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΔΔΩΝ ΚΛΑΓΟΤ ΙΑΣΡΩΝ ΔΤ λα γίλεη
ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη λα απνζηαιεί ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε dpnp_a@moh.gov.gr .
Δπίζεο, λα απνζηαιεί ζηελ 6ε ΤΠΔ θαη λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ λνζνθνκείνπ καο :
www.gnn.gov.gr .

Ο ΑΛΑΠΙΖΡΧΣΖ ΓΗΟΗΘΖΣΖ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΦΑΡΑΛΣΟ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ :
1) Τπ. Τγείαο
α) Γξ. θ. Τπνπξγνχ
β) Γξ. θ. Αλαπι. Τπνπξγνχ
γ) Γξ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ Τγείαο
δ) Γξ. Πξνηζη. Γελ. Γηεχζπλζεο Αλζξσπ. Πφξσλ
& Γηνηθ. Τπνζηήξημεο - Γ/λζε Αλζξσπ. Πφξσλ
Λ.Π., Σκήκα Ηαηξψλ Δ..Τ.
Αξηζηνηέινπο 17 – Σ.Θ. 10433 - ΑΘΖΛΑ
2) 6Ζ Τ.Π.Δ
Τπάηεο 1, Σ.Θ. 26441 – ΠΑΣΡΑ
(FAX : 2610423573)
3) Παλειιήλην Ηαηξηθφ χιινγν - Πινπηάξρνπ 3
Σ.Θ. 10675
ΑΘΖΛΑ (FAX: 2107258663)
4) Ηαηξηθφ χιινγν Λ. Αξγνιίδαο
(FAX: 27520-29824)
5) Γηνηθήηξηα Γ.Λ. Αξγνιίδαο

