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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                            
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ν.Ρ.                                                                             
ΤΜΘΜΑ ΙΑΤΩΝ Ε.Σ.Υ. 
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Ακινα,      16  /03/2018   
    Αρ. Ρρωτ.Γ4α/Γ.Ρ./ 21989 

 
 

 
Ρροσ:   Ππωσ ο Ρίνακασ Διανομισ   

 
 

 
ΑΡΟΦΑΣΘ 

 
Θζμα: Ζγκριςθ για προκιρυξθ κζςεων ειδικευμζνων ιατρϊν του κλάδου Ε.Σ.Υ.  

 
Ζχοντασ υπόψθ:  
1. Τισ διατάξεισ: 

α) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 69 του ν.2071/1992 (Αϋ123) όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν 
παρ.1 του άρκρου 35 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’)  

β)Του άρκρου7 και του 8 του ν.4498/2017 (Αϋ172) όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του 
άρκρου ζνατου του ν.4517/2018 (Αϋ 22)  

γ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 49 του ν.4508/2017(Αϋ200) 
δ) του άρκρου 43 του ν.1759/1988 (Αϋ50) όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 29 

του ν. 4461/2017 (Αϋ38) 
ε) του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Αϋ) «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά 

όργανα», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

ςτ)Του Π.Δ/γματοσ 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, 
Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν»  

2. Τθν υπ’αρ.Υ25/6-10-2015 (ΦΕΚ2144 Β’) απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων 
ςτον Αναπλθρωτι Υπουργό Υγείασ Παφλο Πολάκθ»  

3. Τθν υπ’αρ.Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/17-1-2018 116 Β’) Υπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ κριτθρίων 
επιλογισ και διαδικαςία υποβολισ υποψθφιοτιτων, αξιολόγθςθσ και επιλογισ για κζςεισ 
κλάδου ιατρϊν και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ  6ΔΔΙ465ΦΥΟ-Ν70) όπωσ τροποποιικθκε με τθν 
υπϋαρικμ.Γ4α/ΓΠοικ.13274/13-2-2018 (548 Βϋ) όμοια (ΑΔΑ6ΚΓ465ΦΥΟ -ΕΙΣ) 

4. Τθν υπϋαρικμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.13273/13-2-2018 (621 Βϋ) Υπουργικι Απόφαςθ «Διαδικαςία 

προκιρυξθσ κζςεων ιατρϊν και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ ΩΑΚΓ465ΦΥΟ-Κ5Κ) 
5. Τθν υπ’ αρικμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.20585/9-3-2018 εγκφκλιο ςχετικά με τθ διαδικαςία προκιρυξθσ και 

υποβολισ υποψθφιότθτασ για τθν πλιρωςθ κζςεων ιατρϊν κλάδου Ε.Σ.Υ. (ΑΔΑ ΩΝ2Φ465ΦΥΟ-1ΘΗ) 
6. Τα αιτιματα των Διοικιςεων των Υ.Πε  για προκιρυξθ κενϊν κζςεων ειδικευ μζνων ιατρϊν  

κλάδου Ε.Σ.Υ. 
7.   Τισ κζςεισ που κα κενωκοφν λόγω μετάκεςθσ των ειδικευμζνων ιατρϊν κλάδου Ε.Σ.Υ.   
8.   Τα ζγγραφα των Διοικιςεων των  Υ.Πε. με τα οποία ηθτείται θ ζγκριςθ προκιρυξθσ κζςεων που  
     είχαν προκθρυχκεί και απζβθςαν άγονεσ.  
 
 
 

Ε Γ Κ  Ι Ν Ο Υ Μ Ε 

 
 Τθν προκιρυξθ για τθν πλιρωςθ των παρακάτω επί κθτεία κζςεων ειδικευμζνων ιατρϊν  

του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοςοκομείων και Κζντρων Υγείασ ανά Υγειονομικι Ρεριφζρεια ωσ εξισ:  
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1θ Υ.Ρε. 

 ΦΟΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1 Γ.Ν.Α. «Γ. 
ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ.  (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

 ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

 ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ  με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ 

ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. 

(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 4 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 3 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

2 Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 
- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» 
(ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΘΣ ΕΔΑΣ 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ») 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 

εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.  (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 

ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.  (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

 ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ  με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ  με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 

ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.  (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ.  (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

3 Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ» 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 
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- ΡΑΤΘΣΙΩΝ 
ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΘΣ ΕΔΑΣ 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΕΙΟ 

Ν. ΙΩΝΙΑΣ» 

ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. 

(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

4 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΓΥΟΙ» 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ 

ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 2 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ 

ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 4 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ  με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 

ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

5 Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 
- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ 

ΑΘΘΝΩΝ – 
ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ 

(ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΘΣ ΕΔΑΣ 

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ») 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. 

(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 4 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. 

(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 5 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 3 

6 Γ.Ν.Α. «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ» ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 
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ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.  (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. 

(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 

ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ 

ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

7 Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 
- ΑΛΕΞΑΝΔΑ» 

(ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΘΣ ΕΔΑΣ 

«ΑΛΕΞΑΝΔΑ») 

 ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

 ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

 ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

 ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

 ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΙΑΤΙΚΘΣ ΒΙΟΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (για το 
Αιματολογικό Τμιμα) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

8 Γ.Ν.Α. «ΚΟΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - 
ΜΡΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ  με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 
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διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 
διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 

εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ  με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. 

(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 3 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 3 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ 

ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

9 Γ.Α.Ν.Α. «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ» 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. 

(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΑΡΕΥΤΙΚΘΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (για το Τμιμα 
Βραχυκεραπείασ) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (για τθ Μονάδα Μεταμόςχευςθσ 
Μυελοφ των Οςτϊν) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

10 Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΘΙΑ» ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 

ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. 

(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 

ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 
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ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 

ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 4 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. 

(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

11 Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α'  2 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. 

(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 

ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

12 Γ.Ν.Α. ΚΑΤ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ  με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 
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Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 3 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. 

(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

13 Γ.Ν.Ρ.Α. «Ρ. & Α. 
ΚΥΙΑΚΟΥ» 

ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Αϋ 2 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α 1 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ  με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 2 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΑΡΕΥΤΙΚΘΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (με εμπειρία 
ςτθν Ραιδιατρικι Ακτινοκεραπεία) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

14 Γ.Ν.Ρ.Α. «Θ ΑΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ» 

ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Αϋ 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΡΑΙΔΩΝ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Αϋ 1 

ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 4 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΡΑΙΔΩΝ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 2 
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ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 144 

 

2
θ
 Υ.Ρε. 

α/α ΦΟΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1 Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΙΑΣΙΟ» ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 
το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 3 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 3 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ 

(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

2 Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ 

(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 

γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 
Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου 
τθσ εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 2 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 
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ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου 
τθσ εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΙΑΤΙΚΘΣ ΒΙΟΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΝΕΥΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘΣ  ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

3 Γ. Ν. ΟΔΟΥ «ΑΝΔΕΑΣ 
ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ» - Γ. Ν.  Κ. Υ. ΚΩ 
«ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟΝ»  - Γ. Ν.  Κ. Υ. 
ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» 

(ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΤΘΣ ΕΔΑΣ 
«ΟΔΟΣ ΑΝΔΕΑΣ 
ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ») 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ 

(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου 
τθσ εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου 
τθσ εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου 
τθσ εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου 
τθσ εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΨΥΧΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α 1 

4 Γ.Ν.ΡΕΙΑΙΑ «ΤΗΑΝΕΙΟ» ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 



10 

 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ 

(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 
το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ 

(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

5 Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ 
ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΩΝ» 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ 

(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 2 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΝΕΥΟΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

6 ΚΑΤΙΚΟ ΘΕΑΡΕΥΤΘΙΟ -  Κ.Υ. 
ΛΕΟΥ 

 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΘΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Αϋ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΨΥΧΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΘ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

7 Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ  με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 
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επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ 

(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 

γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 
Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου 
τθσ εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 

γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 
Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου 
τθσ εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α 1 

ΨΥΧΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΘ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

8 Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΡΕΙΑΙΑ «ΑΓ. 
ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΩΝ» – Γ.Ν.Δ.Α. 

«ΑΓΙΑ ΒΑΒΑΑ» (ΟΓΑΝΙΚΘ 
ΜΟΝΑΔΑ ΤΘΣ ΕΔΑΣ ΝΙΚΑΙΑ 

ΑΓΙΟΣ ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΩΝ) 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 4 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.(για 
το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ 

(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 



12 

 

9 Γ.Ν. ΒΟΥΛΑΣ «ΑΣΚΛΘΡΙΕΙΟ»  ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ.  (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 
το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

10 Γ.Ν. ΣΥΟΥ «ΒΑΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ 
ΡΩΙΟ» 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου 
τθσ εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΝΕΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΙΑΤΙΚΘΣ ΒΙΟΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΘΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

11 Ρ.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 
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ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 4 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ 

(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.(για 
το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

12 Γ.Ν. ΟΔΟΥ «ΑΝΔΕΑΣ 
ΡΑΡΑΔΕΟΥ»-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ 

«ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟΝ»-Γ.Ν.-
Κ.Υ.ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ 

ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»(ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ 
ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩ 

«ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟΝ») 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΘΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

13 Γ. Ν.- Κ.Υ. ΛΘΜΝΟΥ ΙΑΤΙΚΘΣ ΒΙΟΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 2 

ΓΑΣΤΕΝΤΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΘΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

14 Γ.Ν.- Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΧΕΟΥΓΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

15 Γ.Ν - Κ.Υ. ΙΚΑΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΙΑΤΙΚΘΣ ΒΙΟΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΝΕΦΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

16 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΘΘΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΘΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Αϋ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

17 Γ.Ν. ΟΔΟΥ «ΑΝΔΕΑΣ 
ΡΑΡΑΔΕΟΥ»-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ 

«ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟΝ»-Γ.Ν.-
Κ.Υ.ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ 

ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»(ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ 
ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ») 

ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΝΕΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΙΑΤΙΚΘ  ΒΙΟΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

18 Ρ.Ρ.Ι. ΔΥΟΡΙΔΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Αϋ 1 

19 Ρ.Ρ.Ι. ΚΕΑΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Αϋ 1 
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20 Κ.Υ. ΜΘΛΟΥ ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

21 Ρ.Ρ.Ι. ΚΑΣΟΥ ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Αϋ 1 

22 Ρ.Ρ.Ι. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Αϋ 1 

23 Κ.Υ. ΡΑΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

24 Ρ.Ε.Δ.Υ. - K.Y. THNOY ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

25 Ρ.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

26 Ρ.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΡΑΤΜΟΥ ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 156 

 

3
θ
 Υ.Ρε. 

α/α ΦΟΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1 Γ.Ν.Θ. 
"Γ.ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"-

ΨΥΧΙΑΤΙΚΟ 
Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ  

(ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΘΣ ΕΔΑΣ «Γ. 

ΡΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ») 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.  (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.  (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.  (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 

ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

2 Γ.Ν.Θ. 
"Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο 

ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ"- 
(ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΘΣ ΕΔΑΣ 
"Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ") 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 

ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 

εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 
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Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

3 Γ.Ν.Θ. 
"Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο 

ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ"- 
(ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ 
ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

"Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΘΜΘΤΙΟΣ") 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 

εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

4 Γ.Ν. ΚΑΤΕΙΝΘΣ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 2 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

5 Γ.Ν. ΡΕΛΛΑΣ 
(ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΘΣ ΕΔΑΣ ΕΔΕΣΣΑ) 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 
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Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α 1 

6 Γ.Ν. ΡΕΛΛΑΣ 
(ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ 
ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΕΛΘΤΘ Α' 2 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΨΥΧΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ι ΙΑΤΙΚΘΣ ΒΙΟΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ(για το τμιμα Αιμοδοςίασ) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

7 Γ.Ν. ΘΜΑΘΙΑΣ  
(ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΘΣ ΕΔΑΣ ΒΕΟΙΑΣ) 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 
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ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

8 Γ.Ν.ΘΜΑΘΙΑΣ 
(ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ 
ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΝΑΟΥΣΑΣ) 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

9 Γ.Ν."ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-
ΜΡΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" 

(ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΘΣ ΕΔΑΣ ΚΟΗΑΝΘ 

«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ») 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 

εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 2 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 

εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΝΕΦΟΛΟΓΙΑΣ για τθν ΜΕΘ 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Αϋ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

10 Γ.Ν."ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-
ΜΡΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" 

(ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ 
ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 
«ΜΡΟΔΟΣΑΚΕΙΟ») 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 
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γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 
Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΝΕΦΟΛΟΓΙΑΣ για τθν ΜΕΘ 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

11 Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΙΑΣ ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

12 Γ.Ν.ΓΕΒΕΝΩΝ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΘΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Αϋ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

13 Γ.Ν. ΦΛΩΙΝΑΣ 
«ΕΛΕΝΘ Θ. 

ΔΘΜΘΤΙΟΥ» 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 
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εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΙΑΤΙΚΘΣ ΒΙΟΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 2 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Αϋ 1 

ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΝΕΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

 ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

14 Γ.Ν.Θ. «Γ. 
ΡΑΡΑΓΕΩΓΙΟΥ» 

ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 94 

 

 

4
θ
 Υ.Ρε. 

α/α ΦΟΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1 Γ.Ν.Θ «ΑΓ. ΡΑΥΛΟΣ» ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.  (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.  (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ.  (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

2 Ρ.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΡΑ» ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 
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το Τ.Ε.Ρ.) 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

3 Γ.Ν.Θ «ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ» 
(ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΘΣ ΕΔΑΣ 
«ΙΡΡΟΚΑΤΕΙΟ»)  

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 

γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 
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ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΙΑΤΙΚΘΣ ΒΙΟΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

4 Γ.Ν. ΔΑΜΑΣ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 

γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 
προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 

διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 
το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.  (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.  (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 2 

5 Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 

εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 

ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 3 

6 Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 
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ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 2 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΩΤΟΙΝΟΛΑΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α 1 

7 Γ.Ν. ΞΑΝΘΘΣ ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 

εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.(για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.(για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.(για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

ΨΥΧΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

8 Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 

ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 

εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 2 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 

γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 
προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 

διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 
το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 

γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 
προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 

διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 
το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 
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ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

9 Γ.Ν. ΣΕΩΝ ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 2 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΨΥΧΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

ΝΕΦΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

10 Ρ.Γ.Ν. ΕΒΟΥ 
(ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΘΣ ΕΔΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘ) 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΘΩΑΚΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

11 Γ.Ν. ΚΙΚΛΙΣ  
(ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΘΣ ΕΔΑΣ ΚΙΛΚΙΣ) 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 



24 

 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 2 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α 1 

12 Ρ.Γ.Ν. ΕΒΟΥ 
(ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ 
ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 

ΝΕΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

13 Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΜΑΙΕΥΤΙΚΘΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

14 Κ.Υ. ΣΑΜΟΘΑΚΘΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 2 

15 Κ.Υ. ΘΑΣΟΥ ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 99 

 

5
θ
 Υ.Ρε. 

α/α ΦΟΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1 Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ 
«ΑΧΙΛΛΟΡΟΥΛΕΙΟ» 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ  (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.  (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.  (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 3 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 

ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 
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ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΨΥΧΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

2 Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – Γ.Ν. 
ΘΘΒΩΝ (ΟΓΑΝΙΚΘ 

ΜΟΝΑΔΑ ΤΘΣ ΕΔΑΣ 
ΛΙΒΑΔΕΙΑ) 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ 
με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 

γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 
προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 

διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 
το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 

γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 
Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι 
ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ 

με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 
επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι 

περίκαλψθ και διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό 
του ζργου τθσ εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 

εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΩΤΟΙΝΟΛΑΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

3 Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – Γ.Ν. 
ΘΘΒΩΝ 

(ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ 
ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΘΘΒΑ) 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ 
με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 

γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 
προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 

διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 
το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  ι ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι  ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ 
ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 
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ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ 

εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ  με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ 

με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 
επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι 

περίκαλψθ και διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό 
του ζργου τθσ εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

4 Γ.Ν. ΚΑΡΕΝΘΣΙΟΥ ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 

γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 
προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 

διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 
το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 

γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 
προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 

διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 
το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 2 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΘΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

5 Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 2 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 3 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΝΕΦΟΛΟΓΙΑΣ (για τθ Μ.Ε.Θ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

6 Ρ.Γ.Ν. ΛΑΙΣΑΣ – Γ.Ν. 
ΛΑΙΣΑΣ 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 
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«ΚΟΥΤΛΙΜΡΑΝΕΙΟ & 
ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 
(ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ 
ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 
«ΚΟΥΤΛΙΜΡΑΝΕΙΟ & 
ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ») 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ 
με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το 
Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΟΥΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

9 Γ.Ν. ΤΙΚΑΛΩΝ ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 

ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 
ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣμε αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 
ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Αϋ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣμε αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 
ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣμε αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 
ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.  (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 
ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣμε αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι 
περίκαλψθ και διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό 

του ζργου τθσ εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ με εξειδίκευςθ ςτθν 
ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

8 Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν. 
Κ.Υ. ΚΑΥΣΤΟΥ – Γ.Ν. 

Κ.Υ. ΚΥΜΘΣ 
(ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ  

ΧΑΛΚΙΔΑ) 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 
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ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι 
ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 2 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 3 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

9 Γ.Ν. ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ 

με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 
επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι 

περίκαλψθ και διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό 
του ζργου τθσ εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ 

με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 
επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι 

περίκαλψθ και διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό 
του ζργου τθσ εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ 

με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 
επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι 

περίκαλψθ και διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό 
του ζργου τθσ εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.  (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.  (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΘΣ -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΓΑΣΤΕΝΤΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

10 Ρ.Γ.Ν. ΛΑΙΣΑΣ – Γ.Ν. 
ΛΑΙΣΑΣ 

«ΚΟΥΤΛΙΜΡΑΝΕΙΟ & 
ΤΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 

(ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΘΣ ΕΔΑΣ ΛΑΙΣΑ) 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 
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ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 

ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.  (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.  (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ.  (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ.  (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α 1 

ΣΤΟΜΑΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α 1 

11 Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

12 Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ-Γ.Ν.-
Κ.Υ. ΚΑΥΣΤΟΥ-Γ.Ν.-

Κ.Υ. ΚΥΜΘΣ 
(ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ 
ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΥΜΘΣ) 

ΝΕΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Αϋ 1 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

13 Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ-Γ.Ν.-
Κ.Υ. ΚΑΥΣΤΟΥ-Γ.Ν.-

Κ.Υ. ΚΥΜΘΣ 
(ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ 
ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΑΥΣΤΟΥ) 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α 1 

14 Κ.Υ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

15 Κ.Υ. ΣΚΟΡΕΛΟΥ ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

16 Ρ.Ρ.Ι. ΣΚΥΟΥ ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

17 Κ.Υ. ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΦΑΓΚΙΣΤΑΣ 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

18 Ρ.Ρ.Ι. ΑΛΟΝΝΘΣΟΥ ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

19 Κ.Υ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 96 

 

6
θ
 Υ.Ρε. 

α/α ΦΟΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1 Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ 
ΜΟΝΑΔΑ ΤΘΣ ΕΔΑΣ ΣΡΑΤΘ 
«Ι. & ΑΙΚ. ΘΓΟΙΟΥ») 

 ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 

εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ 
με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 2 
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ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 

εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 

εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

2 Γ.Ν. ΚΕΚΥΑΣ – Ψ.Ν. 
ΚΕΚΥΑΣ 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι 
ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 

γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 
ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 
επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι 

περίκαλψθ και διαχείριςθ – διοίκθςθ – 
ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για το 

Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 

εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 

εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι  
ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 

γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 
ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 
επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι 

περίκαλψθ και διαχείριςθ – διοίκθςθ – 
ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για το 

Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΨΥΧΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 2 

3 Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
«Γ. ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ» 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 
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ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. 
(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

 ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

4 Γ.Ν. ΡΑΤΩΝ (ΟΓΑΝΙΚΘ 
ΜΟΝΑΔΑ ΤΘΣ ΕΔΑΣ ΡΑΤΑ) 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 

εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 

γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 
ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 
επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι 

περίκαλψθ και διαχείριςθ – διοίκθςθ – 
ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για το 

Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 2 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 

γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 
ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 
επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι 

περίκαλψθ και διαχείριςθ – διοίκθςθ – 
ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για το 

Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 4 

ΩΤΟΙΝΟΛΑΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

5 Γ.Ν. ΑΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. 
(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 
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αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 
επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι 

περίκαλψθ και διαχείριςθ – διοίκθςθ – 
ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για το 

Τ.Ε.Ρ.) 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ  με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ  με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 

και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 
επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι 

περίκαλψθ και διαχείριςθ – διοίκθςθ – 
ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για το 

Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

6 Ρ.Γ.Ν. ΡΑΤΩΝ «ΡΑΝΑΓΙΑ Θ 
ΒΟΘΘΕΙΑ» 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι 
περίκαλψθ και διαχείριςθ – διοίκθςθ – 

ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για το 
Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι 
περίκαλψθ και διαχείριςθ – διοίκθςθ – 

ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για το 
Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 3 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

7 Γ.Ν. ΘΛΕΙΑΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ 
ΜΟΝΑΔΑ ΤΘΣ ΕΔΑΣ ΡΥΓΟΣ) 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 
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επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 

εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 

εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

8 Γ.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ 
(ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΤΘΣ 

ΕΔΑΣ ΑΓΙΝΙΟ) 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 
επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 

εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. 
(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ 
με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 

εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 

εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 

εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 

εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

9 Γ.Ν. ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ 
ΜΟΝΑΔΑ ΤΘΣ ΕΔΑΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ) 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 
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(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ  
Αϋ 

1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΙΑΤΙΚΘΣ ΒΙΟΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

10 Ρ.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

 ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 2 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

 ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.(για 
το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

11 Γ.Ν. ΚΟΙΝΘΟΥ ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

12 Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 
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ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 

ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΝΕΦΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΝΕΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΝΕΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α’ 1 

ΙΑΤΙΚΘΣ ΒΙΟΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 2 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

13 Γ.Ν. ΤΙΡΟΛΘΣ ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ 
με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 

εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 

εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με 
αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 

επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία 
και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 

εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι 

ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι 
ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 

γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ 
ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 
επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι 

περίκαλψθ και διαχείριςθ – διοίκθςθ – 
ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για το 

Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 3 

ΨΥΧΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

ΨΥΧΙΑΤΙΚΘΣ (για το Κζντρο Ψυχικισ Υγείασ) ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

14 Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
(ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ 
ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΟΛΑΩΝ) 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

15 Κ.Υ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 
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16 Κ.Υ. ΔΘΜΘΤΣΑΝΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

17 Γ.Ν. ΛΘΞΟΥΙΟΥ 
«ΜΑΝΤΗΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Αϋ 1 

18 Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΧΑΪΑΣ 
(ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΤΘΣ 

ΕΔΑΣ ΑΙΓΙΟ) 

ΙΑΤΙΚΘΣ ΒΙΟΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α 1 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

19 Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΧΑΪΑΣ 
(ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ 
ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΑΛΑΒΥΤΑ) 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΙΑΤΙΚΘΣ ΒΙΟΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Βϋ 1 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α’ 1 

20 Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

21 Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

22 Γ.Ν. ΗΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» 

ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΘΣ -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

23 Γ.Ν. ΚΟΙΝΘΟΥ ΨΥΧΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

24 Γ.Ν. ΑΓΟΛΙΔΑΣ 
(ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ 
ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ  

ΝΑΥΡΛΙΟ) 

ΨΥΧΙΑΤΙΚΘΣ (για το κζντρο Ψυχικισ Υγείασ) ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 2 

25 Γ.Ν. ΑΓΟΛΙΔΑΣ (ΟΓΑΝΙΚΘ 
ΜΟΝΑΔΑ ΤΘΣ ΕΔΑΣ ΑΓΟΣ) 

ΨΥΧΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

26 Γ.Ν. ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ 
(ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ 
ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΥΡΑΙΣΣΙΑΣ) 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β’ 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 128 

 

7
θ
 Υ.Ρε. 

α/α ΦΟΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ 

1 Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ 
 «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ» 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ  με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι 
ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 

γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 
προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 

διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 
το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 
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το Τ.Ε.Ρ.) 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

2 Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
(ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΘΣ ΕΔΑΣ «ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ») 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ  με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 
ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 2 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

3 Γ.Ν. ΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ 

με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 
επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι 

περίκαλψθ και διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό 
του ζργου τθσ εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 

εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.  (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ 

με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν 
επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι 

περίκαλψθ και διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό 
του ζργου τθσ εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΘΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΟΥΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

4 Ρ.Γ.Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ – 
Γ.Ν. «ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ - 

ΡΑΝΑΝΕΙΟ» 
(ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΤΘΣ ΕΔΑΣ ΘΑΚΛΕΙΟ) 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 
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ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Α' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 

εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

 ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 

εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ.(για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 
εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με 

αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα 
ιατρικι, διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

5 Ρ.Γ.Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ – 
Γ.Ν. «ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ - 

ΡΑΝΑΝΕΙΟ» 
(ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ 
ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

«ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ») 

ΑΝΑΙΣΘΘΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ι ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ι ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ ι ΡΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. ι ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, 
διάςωςθ, προνοςοκομειακι περίκαλψθ και 

διαχείριςθ – διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ 
εφθμερίασ (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΘ 1 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και γνϊςθ 
ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 2 

ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι, διάςωςθ, 

προνοςοκομειακι περίκαλψθ και διαχείριςθ – 
διοίκθςθ – ςυντονιςμό του ζργου τθσ εφθμερίασ (για 

το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ι ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμζνθ 
εμπειρία και γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι 

εξειδίκευςθ ςτθ Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΟΘΟΡΑΙΔΙΚΘΣ με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και 
γνϊςθ ςτθν επείγουςα ιατρικι ι εξειδίκευςθ ςτθ 

Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Ρ.) 

ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΘΣ  ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΝΕΥΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

6 Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
(ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ 
ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΙΑΤΙΚΘΣ ΒΙΟΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β' 1 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Αϋ 1 

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 
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ΣΘΤΕΙΑΣ) ΡΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

7 Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
(ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ 
ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΙΕΑΡΕΤΑΣ) 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΘΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΡΑΙΔΙΑΤΙΚΘΣ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘ Β 1 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 51 

 

 Θ προκεςμία υποβολισ αιτιςεων ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ esydoctors.moh.gov.gr 

αρχίηει ςτισ 10/4/2018 ϊρα 12μ.μ και λιγει ςτισ 27/4/2018 ϊρα 23:59. 

 Οι αποφάςεισ προκιρυξθσ των Νοςοκομείων και των Δ.Υ.Ρε. για όλεσ τισ παραπάνω κζςεισ 

πρζπει να ζχουν εκδοκεί, αναρτθκεί ςτο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποςταλεί θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ  

dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μζχρι και τθν 29/3/2018.  

 Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ προκιρυξθσ των ανωτζρω κζςεων 

είναι θ μθ δζςμευςι τουσ με οποιοδιποτε τρόπο.  

 Στθν απόφαςθ προκιρυξθσ οι υπό πλιρωςθ κζςεισ αναφζρονται ανά ειδικότθτα και βακμό, 

όπωσ ακριβϊσ αναφζρονται ςτθν παροφςα απόφαςθ ζγκριςθσ.  

 Στισ περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ εγκρίνονται ςτον ίδιο φορζα περιςςότερεσ τθσ μιασ κζςεισ 

τθσ ίδιασ ειδικότθτασ, ςτθν απόφαςθ προκιρυξθσ αναφζρεται υποχρεωτικά το τμιμα ςτο οποίο 

ανικει κάκε κζςθ. 

 

 
Ο ΥΡΟΥΓΟΣ 

 
 
 

ΑΝΔΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 

Ο ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ ΥΡΟΥΓΟΣ 
 
 
 

ΡΑΥΛΟΣ ΡΟΛΑΚΘΣ 
 
 
 
 
 
Ρίνακασ διανομισ:  
Αποδζκτεσ προσ ενζργεια:  
1. 1

θ
 Υ.Πε. 

2. 2
θ
 Υ.Πε. 

3. 3
θ
 Υ.Πε. 

4. 4
θ
 Υ.Πε. 

5. 5
θ
 Υ.Πε. 

6. 6
θ
 Υ.Πε. 

7. 7
θ
 Υ.Πε. 

 
Εςωτερικι διανομι:  
1. Γρ. Υπουργοφ  
2. Γρ. Αναπλθρωτι Υπουργοφ  
3. Γρ. Γενικοφ Γραμματζα Υπουργείου Υγείασ  
4. Γρ. Προϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Υπθρεςιϊν Υγείασ 
5. Δ/νςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  Ν.Π., Τμιμα 

Ιατρϊν Ε.Σ.Υ. 
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