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ΘΕΜΑ:  «Προκήρυξη  ιtενών  Θέσεων  ειδικευμένων  ιατρών  κλάδου  ΕΣγ  επί  Θητεία του
Γ.Ν.Α. «r.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» »

Ο Διοιιtητής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ({Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ)), έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις τω  Ν.2519/1997 (ΦΕΚ`165 Α')  «Ανάπτυξη  και εκσυγχρονισμός του  Εθνικού
Συστήματος γγείας,  οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών,  ρυθμίσεις για το φάρμακο
και άλλες διατάξΕις. ».

2.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1397/1983 «Εθνικό Σύστημα γγείας» (143 Α')  και του
άρθρου  65 του  Ν.2071/1992  (123 Α') όπως τροποττοιήθηκαν  με τις διατάξεις του  άρθρου
τέταρτου του Ν.4528/2018 (50Α').
3.Τις διατάξΕις της παρ.43 του  Ν.1759/1988  (50 Α`) όπως τροποποιήθηκε  με τις διατάξΕις
τοιι άρθρου 29 του Ν.4461/2017 (Α' 38).
4.Τις   διατάξεις   της   παρ.   1   και   10   του   άρθρου   69   του   Ν.2071/1992   (ΦΕΚ   123   Α')
«Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συtπήματος γγείας» όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1
του άρθρου 35 του Ν.4368/2016 (21 Α').
5-Πς διατάξεις του άρθρου 7 καιτου 8 του ν.4498/2017 (ΦΕΚ 172Α') όπως τροποποιήθηκε

με τις διατάξεις του άρθρου ένατου του ν.4517/2018 (22 Α').
6.Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 49 του ν.4508/2017 (200 Α').
7.Την  αριθμ,γ4α/οικ.122815/21-12-2012  ΚγΑ  (ΦΕΚ  3507  Β')   «Οργανισμός  του   rενικού
ΝοσοκομΕίου  Αθηνών  «Γ.   ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»   ι{αι  την  αριθμ.Γ2Α/53604/17/21-2-2018   ΚγΑ

(ΦΕΚ   939   Β')   «Τροποποίηση   του   Οργανισμού   του   Γενικού   Νοσοιtομείου   Αθηνών
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»».

8.Την  αριθμ.πρωτ.Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/17-1-2018  Απόφαση  του  γπουργού  γγείας  και  του
Αναπληρωτή   γπουργού   γγείας   (ΦΕΚ   116   Β')   «Καθορισμός   κριτηρίων   επιλογής   και
δια'δικασίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων,  αξιολόγησης  και  επιλογής  για  Θέσεις  κλάδου
ιατρών καL οδοντιάτρων» όπως τροποποιήθηκε με την  αριθμ.πρωτ.Γ4α/Γ.Π.Οικ.13274/13-
2-2018 όμοια (ΦΕΚ 548 Β') «Τροποποίηση  απόφασης καθορισμού  κριτηρίων επιλογής ιtαι
διαδικασίας  υποβολής  υποψηφιοτήτων,  αξιολόγησης  και  επιλογής  για  Θέσεις  κλάδου
ιατρών ι(αι οδοντιάτρων Ε.Σ,γ.».
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9.Την  qριΘμ.πρωτ.Γ4α/Γ.Π.οικ.13273/13-2-2018  Απόφαση  του   γπουργού  γγείας  και  το
Αναπληρωτή  γπουργού γγείας (ΦΕΚ 621  Β')` «Διαδικασία προι{ήρυξης Θέσεων  ιατρών και
οδοντιάτρων Ε.Σ.γ.» όπως διορθώθηκε με το αριθμ,2448/27-6-2018/τ.Α` ΦΕΚ .
1Ο.Την  αριθμ.πρωτ.Γ4α/Γ.Π.οικ.20585/9-3-2018  εγκύκλιο  του  γποιtργείου  γγείας  σχετικά

με  τη  διαδικασία  προκήρυξης  Θέσεων  ιατρών  και  οδοντιάτρων  Ε.Σ.γ.  και τη  διαδικασία
υποβολής υποψηφιότητας.
11.Την αριθμ.πρωτ.Γ4α/Γ.Π.οικ.23273/19-3-2018 εγιtύκλLο του γπουργείου γγείας σχετικά

με   συμπληρωματική   εγκύκλιο   σχετικά   με  τη   διαδιιtασία  προκήρυξης  Θέσεων   ιατρών
κλάδου Ε.Σ.γ. και υποβολής υποψηφιοτήτων.
12.Την αριθμ.πρωτ.Γ4α/Γ.Π.οιιt.23727/20-3-2018 εγκύκλιο του γπουργείου  γγείας σχετικά

με  διευκρινίσεις  σχετικά  με  την  υποβολή  υποψηφιότητας  ιατρών  κλάδου  Ε.Σ.Υ.  σε  νέα
προκήρυξη.
13.Την αριθμ.πρωτ.Γ4α/Γ.Π,οικ.31245/20-4-2018 εγκύκλιο του γπουργείου γγείας σχετικά

με  διευκρινίσεις  για την  δυνατότητα  διόρθωσης της  αίτησης  υποβολής  υποψηφιότητας
ιατρών κλάδου ΕΣγ.
14.Την     αριθμ.πρωτ.Γ4α/Γ.Π.οικ.45131/12-6-2018     Απόφαση           του     γπουργού     ι<αι
Αναπληρωτή   γπαυργού   γγείας   (ΦΕΚ   2214   Β')   σχετικά   με   τροποποίηση   απόφασης
ι{αθορισμού κριτηρίων επιλογής και δLαδιιtασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης
και επιλογής για Θέσεις κλάδου ια+ρών και cιδοντιάτρων Ε.Σ.γ„
15.Την αριθμ.πρωτ.Γ4α/Γ.Π.οικ.48031/21-6-2018 εγι{ύκλιο του  γπουργείου  γγείας σχετικά

με την διαδικασία προκήρυξης  και  υποβολής  υποψηφιότητας για την πλήρωση  Θέσεων
ιατρών κλάδου Ε.Σ.γ..
16.Την  αριθμ.πρωτ.Γ4α/Γ.Π.οικ.6Ο384/3~8-2018  εγκύκλιο  του  γπουργείου  γγείας  σχετικά

με   διΕυι{ρινίσεις   για  τη   διαδιιtασία  της   συνέντευξης  για   Θέσεις   Ειδιιtευμένων   ιατρών
κλάδου ΕΣγ.
17.Την    αριθμ.πρωτ.Γ4α/Γ.Π./77848/15-10-2018     (Σχετ.36494,76006,76003,75444,75995,
75998) (ΟρΘή Επανάληψη) Απόφαση του γπουργού γγείας ι{αι του Αναπληρωτή γπουργού
γγείας με Θέμα ttΈγκριση για προκήρυξη Θέσεων ειδικευμένων ιατρών του ιtλάδου  Ε.Σ.γ.tt.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥ  ΜΕ

Προιtηρύσσουμε την πλήρωση των παραι{άτω Θέσεων επί Θητεία Ξιδικευμένων ιατρών
τοιι   κλάδου   Ε.Σ.γ.   στο   βαθμό  του   Επιμελητή   Β'   για  τα   αντίστοιχα  τμήματα  του
Νοσοκομείου, ως εξής:
ι.Μία   (ι)   Θέση   Επιμελητή   Β'   eιδικότητας   Πλασtικής   Χειρουργικής   για   το   Τμήμα
Πλαστικής Χειρουργικής-ΜικροχΕιρουργικής και Κέντρο Εγκαυμάτων
2.Μία (1) Θέση  Επιμελητή  Β'  ειδιι{ότητας Γαστρεντερολογίας για το rαστρεντΕρολογικό
Τμήμα
3.Μία   (ι)   Θέση   Επιμελητή   Β'   Ειδιι{ότητας   Παθολογικής  Ανατομιι<ής   για  το  Τμήμα
Π αθολογικής Ανατομιι(ής
4.Μία (ι) Θέση Επιμελητή Β' ειδικότητας Νεφρολογίας για το Νεφρολογιι{ό Τμήμα

Α. Για τις παραπάνω Θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, ιατροί οι οποίοι έχουν:
1. Ελληνική ΙΘαγένεια πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
2. ΆδΕια άσκησης ιατριι{ού επαγγέλματος
3.Τίτλο αντίστοιχης με την Θέση ιατρLκής ειδικότητας.
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4.Χρόνος άσκησης CΓτην εLδικότητα και συγκεκριμένα για το βαθμό Επιμελητή  β', η κατοχή
του τίτλclι| ειδικότητας.

Β. Τα δικαιολογητιιtά που απαιτούνται για την υποβολή  υποψηφιότητας για την πλήρωση
Θέσεων ιατρών ιtλάδου Ε.Σ.γ. είναι τα εξής:
1.Αίτηση-δήλωση    η    οποία    υποβάλλεται    ηλεκτρονιιtά   στην    ηλεκτρονLκή    διεύθυνση
esydΟctors.mΟh.gΟν.gr.
2.Αντίγραφο   της   αίτησης-δήλωσης   υποψηφιότητας   που   έχΕL   υποβληθεί   ηλειtτρονικά,
υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο.
3.Φωτοαντίγραφο  του  πτυχίου.  Σε  περίπτωση  πτυχίου  πανεπιστημίου  της  αλλοδαπής
απαιτε[ταL  φωτοαντίγραφο  του   πυχίου,   φωτοαντίγραφο   επίσημης   μΕτάφραcης   και
φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.
4.Φωτοαντίγραφο της απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
5. Φωτοαντίγραφο της απόφασης χDρήγησης τίτλου ειδικότητας.
6.Βεβαίωση  του   οικείου  Ιατρικού  Συλλόγου  στην  οποία  να  βεβαιώνΕται  ο  συνολικός
χρόνος  άσκησης  του  ιατρικού  επαγγέλματος,  η  ασκούμενη  ειδικότητα  και  ο  συνολικός
χρόνος άσι<ησής της.
7.Πιστοποιητιι{ό   γέννησης  ή   φωτοαντίγραφο  του   δελτίου   αστυνc>μικής  ταυτότητας   ή

φωτοαντίγραφο διαβατηρίου. Όταν πρόκειται γία πολίτη κράτους μέλους της
Ευρωπα.[κής'Ενωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δLκαιολογητικών αυτών,
8.Βεβαίωση  εκπλήρωσης  υπηρεσίας  υπαίθρου  ή  βεβαίωση  νΦμιμης  απαλλαγής,  όπου
είναι  απαραίτητη,  η  οποία  εκδίδεται  από  το  τμήμα  ιατρών  ύπηρεσίας  υπαίθρου  της
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του γπουργείου γγείας.
9.γπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για διορισμό ιατρού, στην οποία να αναφέρονται τα
εξής:

α)  ότι  δεν  έχει  αρνηθεί  διορισμό  σε   Θέση  του   ιtλάδου   ιατρών   Ε.  Σ.γ.   ή   σε  αντίθετη
περίπτωση,  ότι έχουν συμπληρωθεί πέντε  (5) χρόνια από την παρέλευση της προΘεσμίας
ανάλη ψης υπηρεσ[ας,
β) ότι δεν έχει παραιτηθεί από  Θέση του  κλάδου  ιατρών Ε.  Σ.γ.  πριν από τη  συμπλήρωσrι
δυο  (2)  χρόνων  από το  διορισμό του  ή  σε  αντίθετη  περίπτωση  ότι έχουν  συμπληρωθεί
πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής του,
γ)  ότι  έχει  συμπληρώσει  δυο  (2)  χρόνια  συνΕχούς  υπηρεσίας  σg  Ομοιόβαθμη   με  την
ιtρινόμgνη Θέση εάν Ξίναι ήδη  ιατρός του Ε.Σ.γ„
δ) υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για Θέσεις Επιμελητών Α'  και Επιμελητών Β' που Θα
προι{ηριιχθούν μέχρι 31-12-2018, cπην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπηρετεί στο  Ε.Σ.Υ. ή
ότι έχει υποβάλλει παραίτηση  από τη  Θέση  ιατρού  κλάδου  Ε.Σ.γ.  cπην οπο[α υπηρετεί.  Η
παραίτηση Θα πρέπει να έχει υποβληθgί στον φορέα που υπηρετεί ο υποψήφιος, μέχρι τη
λήξη προΘεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της εκάcποτε προκήρυξης.
1Ο,Για  την  απόδειξη  των  ουσιαστιιtών  προσόντων  που  αναφέρονται  στο  βιογραφικό
σημΕίωμα, απαιτείται η υποβολή επίσημων πιαοποιητιιtών ή βεβαιώαεων,
11.Οι  επιστημονικές  εργασίες  αναφέρονται  στο  βιογραφικό  σημείωμα  του  υποψηφίου
περιληπτικά.    Ανάτυπα    δημοσιευμένων    επιστημον'ικών    εργασιών    και   επιcπημονικά
περιοδικά στα οποία έχουν δημοσιευθεί τέτοιες εργασίες,  υποβάλλονται  κατά την  κρίση
του υποψηφ[Ου.

12.C)ι    πολίτες    κρατών.  μελών    της    Ευρωπα.ίκής    'Ενωσης    πρέπει    να    υποβάλλουν
πιστοποιητικό   ελληνομάθειας   επιπέδου    Β2   Cmό   το   Κέντρο   Ελληνικής   Γλώσσας   του
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γπDυργείου  Παιδείας, ΈΡΕυνας και Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής
Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριαιtού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το σχολείο Νέας
Ελληνικής   Γλώσσας  του   Αριστοτελείου   Πανεπιστημίου   Θεσσαλονίκης.   Δεκτές  γίνονται
επίσης  βεβαιώσgις γνώσης της ελληνιιtής γλώσσας,  οι οποίες έχουν χορηγηθgί μετά  από
εξετάαεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου γγείας (ΚΕ.Σ.γ.),
Για  τους  ιατρούς  που   είναι  απόφοιτοι  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  στην  Ελλάδα,   ή
απόφοιτοL  Ελληνικού  ΠανΕπιστημίου,  ή  διαθέτουν  απόφαση  ισοτιμίας  και  αντιcποιχίας
του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (Δ1ΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις, ή έχουν αποκτήσει τίτλο
ειδικότητας Cr[ην Ελλάδα, δεν απαιτείται βεβαίωση γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
13.Οι  υποψήφιοι για  Θέσεις  οι οποίες προκηρύσσοwαι  με  ειδιιtές προύποθέσεις πρέπει
να  υποβάλλουν  τα  πιστοποιητιιtά  ή  τLς  βεβαιώσεις  τα  οποία  αναφέρονται  ρητά  στην
προιtήρυξη, άλλως η υποψηφιότητα κρίνεται μη παραδεκτή.

Γ.   Όλα  τα   ξενόγλωσσα  πτυχία   και  πιστοποιητικά  Θα   πρέπει   απαραιτήτως  να   έχουν

μεταφρασrεί  επίσημα  στην  ελληνιιtή  γλώσσα  από  τις  αρμόδιες` προς  τούτο  αρχές  της
ημεδαπής.  Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων  και πιCr[οποιητικών Θα
πρέπει να φαίνεται και η  σφραγίδα της Χάγης (ΑΡΟsΤΙLLΕ) που  έχΕι τεθεί στο πρωτότυπο
πτυχίο   ή   πιστοποιητικό.   Σε   ι{άθε   περίπτωση    ιtαι   σύμφωνα   με   τα   οριζόμενα   cπις
αριθμ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ,15/οικ.8342/1-4-2014  (ΑΔΑ:   ΒΙΗΟΧ-6γz)   ι{αι  ΔΙΑΔΠ/Φ  Α.2.3/21119/ι-9-

2014    (ΑΔΑ:    ΒΜ3ΛΧ-γΝ9)    εγκυκλίους   του    γπουργείου    Εσωτερικών    ι{αι   Διοιιtητιttής
Ανασυγκρότησης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή  φωτοαντίγραφα ξενόγλωσσων
πτυχίων και πιστοποιητικών, υπό την προίjπόθεση ότι τα έγγραφα` αυτά έχουν επικυρωθεί
πρωτίστως από διιtηγόρο.

Δ.  Κάθε  υποψήφιος  μπορεί  να  υποβάλλει  υποψηφιότητα  σε  μία  (1)  έως  και  πέντε  (5)
Θέσεις ειδικευμένων ιατρών ttλάδοιι  Ε.Σ,γ„ που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.γ,ΠΕ., με τις
προιtηρυχθείσες  Θέσεις της  1ης  ιtαι  2ης  Δ.γ.  ΠΕ.  να  Θεωρούνται  ως  Θέσεις  μιας  (1)  Δ.γ.ΠΕ.

Στην  αίτησή  του  ο  υποψήφιος  δηλώνει  υποχρεωτικά τη  σειρά  πρατίμησης του  για  κάθε
Θέση.

Ε.    Η    αίτηση-δήλωση    υποψηφιότητας    υποβάλλεται    ηλεκτρονικά    στην    ηλεκτρονική
διεύθυνση  esydοctοrs.mοh.gον.gr  με την χρήση  των  ι{ωδικών  εισαγωγής  στο ΤΑΧ|SΝΕΤ.
Στην  ανωτέρω  ηλειtτρονική  διεύθυνση  οι  ενδιαφερόμενοι  Θα  μπορούν  να  αναζητούν
οδηγίες για την συμπλήρωση της ηλεκτρονιι(ής αίτησης.
Η προΘεσμία υποβολής αιτήσεων, που ορίσθηκε από την αριθμ.πρωτ.Γ4α/Γ.Π./ 77848/15-
1Ο-2018   (Σχετ,36494.,76006,760Ο3,75444,75995,75998)  Απόφαση   του   γπουργού   γγείας
ιtαι του Αναπληρωτή Υπουργού γγείας, αρχίζει ατις 3Ο-1Ο-2018 ώρα 12.ΟΟ μ,μ. και λήγει
τις 19-11-2018 ώρα 23,59.
Τα  πεδία  του  ηλειtτρονικού  εντύπου  βιογραφικού  σημειώματος  αφορούν  στα  cr[οιχεία
ταιιτότητας του  υποψηφίου,  cπα τιjπικά προσόντα που  τεκμηριώνουν σύμφωνα  με την
Προκήρυξη  το  παραδεκτό  της  υποψηφιότητας  του  και  στα  ουσιαστικά  προσόντα  που
συμπληρώνονται σύμφωνα με τους πίνακες 1, 2, 3, 4 και 5 του παραρτήματος.
Η   υποβολή   περισσοτέρων  της   μιας   αιτήσεων-δηλώσεων   για  την   ίδια   Θέση   έχει   ως
συνέπεια τον αυτοδίιtαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδιιtασία.
Η   αίτηση-δήλωση,   η   οποία  επέχει  καL  Θέση   ιιπεύθυνης   δήλωσης  του   άρθρου   8  του
ν.1599/1986   (Α'  75)  ως  προς  την  ακρίβεια  των  δηλουμένων  σ'  αυτήν  στοιχείων  του
υποψηφίοιj.
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Μέσα στην παραπάνω προΒεσμία κατατίθενται σε  έντυπη  μορφή  τα  δ™αιολογητικά και
εκτυπωμένΏ  ιtαι  ίιπΏγΞγραμμένο  αwίγραφο της  υποβληθείmς  ηλεκτρονικά  αίτησης,  σε
κλεισΈό   φάκΞλο   σταν   οποίο   Θα  αναγράφεται  η   Θέση   για  την   απΩία   υποβάλλει
υποψηφίότητα,  από τον  υπDΨήφιο,  αυτοπροσώπως  ή  με  εξουαιοδοτημένο  από  αυτόν
πρόσωπο,  ή  αποστέλλονται από αυτάν ταχυδρομικά είτε  με αυστημένη  επιστολή  είτε με
εταιρεία ταχυμεταφοράς,  στη  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της    iης γ,  ΠΕ`  Αττικής.
Στην  περίπτωση  της  ταχυδρομικής  αποcrrολήξ  των  εγγράφων,  για  το  εμπράθεσμο  της
κατάθεσης  λαμβάνεται  υπόψη  η  ημερομηνία  παράδοσής  τGυς  για  αποστολή  και  όχι  η

ημερομηνία παραλαβής από την παραπάνω αρμόδια υπηρεσία.
Ο   υπαψήφιος   πrjυ   ιmοβάλλει   υποψηφιότητα   σε   διαφορετικό   ΣυμβQύλιο,   καταθέτει
ιαάριθμους  με  τις  Θέσεις  ποΗ  διεκδιiζεί  φακέλους  δικαιολογητιΗών  με  gκτυπωμένο  ίtαι
ιιmγεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε ι<άθε φάκελο`
Ο αριθμός πρωτοκόλλΏυ για κάθε υποψηφιάτητα τίθεται από την Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού της οικΕίας Δ.γ.ΠΕ„ επί ταυ κλgιστθύ φακέλου.
Γία την απόσυρση της αίτησης υπcΨηφιώτη™ς απαιτείται η υποβολή υπει'JΘυνης δήλωσης
στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Δίγ.ΠΕ..
Μετά  τη   λήξη   της   προΘεσμίας   υποβολής   των   αιτήσΞων   η   Αιεύθυνση   Ανθρώπινου
Δυναμικού  της  οιιtείας  Δ[γ.ΠΕ.   ενημερώνΞται  ηλεκτρΩνικά  για  τίς  υποψηφιότητες  πQυ
κατατέθηκαν,    Οι   παραπάνω    κλειστοί   φάκελοι   διαβιβάζονται   από   την   Διεύθυνση
Ανθρώπινου  Αυναμικού  της  οικείας  Δ.γ.ΠΕι  στην  αρμόδια  Γραμματεία  τΌυ  Συμβουλίου
κρίσης καL Εmλογής.

ΣΤ.  Η  απόφαση  ~  προκήριjξη  αναρτάται  στην  ΑΙΑγΓΕ1Α,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  mυ
Ν.3861/201Ο (ΦΕΚ 112 ΆΊ ι<αι στον ιστόταπο του ΝοσοκΌμείου, αποστέλλεται ηλεκτρονικά
στην διεύθυναη  dρηβ  α@mQήτΞQν.Ηr και κοιναποιείται στον Πανελλήνιο  |ατριιtό Σύλλογο
και   στον   1ατρ™ά   ΣύλλQγο   Αθηνών,   ενώ   αποστέλλεται   και   mην   1η   γ.   Πε.   Αττικής
πβοκειμένου να αναρτηθεί στον ιστότQπό της[
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5.Συντι     Δ/ντή     Τμήματος    Πλαστικής    Χειρουργικής-Μικροχειρουργικής    και    Κέντρου
Εγκαυμάτων
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