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Δ,/νση προγrαμlrαιιφo.Ι, & Αvarιτυεηs ΙIφλιtft.hν tlqροxti$Yπηρεσι(bν Υγεtαs
T]l ]iI.1(ι 1lερ1(lΙ:ρειl]ΚοΙJ Χορτη Yvε ie!
l 1ΛηρoφιηrrΙ!. Λγlrr1r] Φr11;ψi11,cι
|'ηλ : 23 ι3-320 52B
Ιs-ξ. 23l''''':12ΙJ 527

xι{ΙLi!!, ιrt'a?j].lινrr.! στ

Fπιοτ1μιαivεται 6τι οε δ1"ε,q τξ r(Ι ραrτdvω ,ιsριrττ.iiσrιζ
ευριb (σιiμφΦγα με το β' σχuτu(6 i.ffραφo του Yπoυρyεlου Yγεiαg).

ΘEμα; <Χυρηγηιτ.η λιστu7lοιητιΚδν υ7ιiuq aε μα0ητf5 για τηγ ε.γγρα(ρ{ι τoτq ατην lΙριlτοβιiOμια
κtιl ΛUυτεροιlflOμι.ι Eκπαiδε'υη απδ τU Γ9;vικ6 Nοοοltο1ιεiο Χατoρiη6 και τα Ι{{ντριι
Yγεiαq Λιγιv[ου κο ι Λιτο1rirρο1lη

Σ1ετικιi:
α) τo μι; αρ. 'ιρ' Y3ΓΛ ''Φ Ι] ΓΠ οικ 8213(Yl4-8-2Ο 12 

_+i).γραΙ1lι). 
του Yπoυργε:iοl) Yγεiαq, μι; 0θμαι<Dlγκρδηοr1 κληt.ακ*οv riτ[ (i)γ για διευκ62ωνοη τrυ1, διαδiκuσΙbν xoρτtγηηi *,"'.'"ri".iω"'rr.ω,

^' 
για εΦπηρεΓilσl1 ε1γ9φηq τrr v μαθτμιi:v oτιg Δομig Προrτοβ&θμιαq και Λευτερυβ6θμ.ια5 l-iκπαiiιιοη5.υβ) το με αρ. πρ. YJα/Ι '. 

Ι | oιK.8]225Δ 0-8_201z iηyρiρο 'ul, voouη.ιu:, 
-Yfr",.'-*._ 

οηια<Σt:μπληρωματικl:< δlευltριvl 'ε4 .οxε'τlκιi μc αμοιpr] i.ξ;"i.ο.ρr) οτα πρωινcl 
"qol"ερ.κ,i' 

,αiρεια'"ωνΝoαoκoμεlοlv τoυ EΣΥ καιtι,vΚiντρων Y yειαgυ ' '
]') τo μ'E αρ, πp' 15147 /3l-8-2a1 .l fγγραφο τοιl Γενικοl'l Νοοοκομεfuυ Κατερiνηq, μri θfμα κΔιιrδκαοiα 1ια1oρι11ηοη rnο-τoποιt1τικ(oν υγι urq ποll απαιτοt}νtuι για την εγγραιρti .ω, joο'jiι,,u o.'|, ';;;;il;; *-'ι\ειlτεροβιi0μια ε κπαiδι-ταηll

Σε ο_υvi1εια του α' ο1ετ1κφil εγγμfφoυ τοtl Yτoιlργε{ου Yyεiη, αvαιροριrιi με τη οιμιρ6τηoη κλιματciων
tατριjlv oτα Νοοοκο1ωfu για τη 1oρlJ1ηη τωv προαπαιιιrr1με;ι,(!)y πιfiοποιl}τιΚCi)v tryεΙαq οι μαOητfg,,ρΔ1cεΙ'I.iγου να εγγριrι|lφsγ oτιg ;\ο1ιf,q Πρrπτοβαθμιαq ιτrι Δευτεροβιi0μια; Eκταiδευol1g 

"o, μaaο 'u γο1ετιrιl fγγραιρo τοrl Γεvιlcιru Ν oοοκομεtcnt Κατερiνηg, οαq γvωρiζrruμ itτι οτο Γενiκ6 Νι]σoκομεiρ
Κατερiη5 οl. μαθητfg μπορo.l'lv να lι:ροofρxοltαι ωq εξηg:

_ 'lits Λ'-T-'ξ]'-ΔψρΞ!qΦ πι1νll (5) παι5lrι ηv η1ιδρα και ιtατιl τιq η1ιfρεc Λευτθρα, Τρiτη, Πιiμ.lπη και
Ι]αραοκευt.1 aτουg ιαtροsq ειδικoπiτωv: Ιlα$πτρικr']q, oδοι,tιατρικηq, Οφ0αx,μολ,ηπι"f1q 

' 
rcuι

T{αρδιoλογiαq.

- Tα μ]τια, πθντε (5) rιαιδιft τη\/ ηιιθρα' οτοr:q ιnτροιiq των υlδυtοπjτων Ιlαιδιαtρr:tf1g κατ ()δοντιuτριn\q
(απ6 Δευτθρα θιlι; ttι}r Παμlαοxr;11t).

- οι Τπολοuιεg κατηγιrρiεζ-μqllΠτ(i)ν θα εξυηρετοriwαr ιιπιi τιι llξιοτερtκιi Ιαtpι)fu του Πuιδιατρl.κοt)
Τ1ηματog (απd Δευτfρα ιiυq xlιr l'Ιαραorευ1)'

Tα irαvτcβο6 για ιixε6 tι; παραπ&1'ω κrηγορiεq θα κλεiνοιται απ]v Γραμlιαtιfu Eξωτερικιitv Ιατρεiιr1i 1111
Γεvιlιui Ν οοο κο μ ε lοιl Ι{.ατερivη5 1 ηλ.l 235 l3 _ 5Ο3s5)

()ι μαοηtεζ που αν,liκουν οτl1v al:ρlο1tj θ;ιrθliφ1q 11μγ Κfvτρωv Υγεiαq Αιμνitnl (τηλ, 2353.]-.50000) ιtι
Λπογιbρου (τηλ.: 2352J _ 50000) θα προotρ1οvταr οτα Κθwρu Yγεiαq κατ6πιν ραrτι;βοli καr 6ταν ο
αρμ6διοq ιατρδg παραπfμtn μα πl ρurτdρω εξετd,οειg 0α προο6ρ1ονται ιττο Γειτlιδ Νr:οoκoμεiο Κυτερiνr1q,

Λρ1ι1ι0ιιλου6 tι; . s,lιi i,: o"*^r^,ιrη , ηr
Φ!ιιι: γο1ι'jyηοη xtοτοτLηητlΙcι'ν iyΓi.'ξ l]i: ιιιfrητι
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EΕ. ΕΙΙΕΙΓoΝ

Θεοοαλον1πr1, η-9 2012
Λρ. Ιlρ': l4δ6ιj

Ι ltloc:

l Δ1vαt1 Πρcοτοβα01rια5 Eκπr:iδεloηg ΤΙιι:ρiαq
2. Δlνπι1 Λειltερυβιi0μια{ llιπαiδειοηg Πιεριrrq

Κoιγυποfttrrη:
Γενικ6 1'Ιυοοκομιεicl Κατερiνηζ

N'ι'wοε

ιlπιi τo ΓΝ Κατερhι7q _ Δ/νοη Α'"& Β' Π!ΕPιΛΣ
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Θεaοαλoνixη , 4/9 /2012
Aρ' Πρωt.: 14666

EE. EΙΙE'ΙΓON

EΛλΙ{NΙκ}t AιlMοΙΦA',ΓtΑ
YΠοYPΓτ'Ιo YΓnΙλΣ

ΔΙ(rΙΙζHΣH
3ηl YrEΙοNοMΙκHΣ ΙΙEPld) EPEIΑΣ

(MΛΚEΔοNΙΑΣ)/

ΦYΔΛo AttοΣTΟΛt ιΣ EΓΓΡAΦΩN ME TEΛEοMοΙοTYΙIΙA

ΙΙMΕΡοMrΙΝΙA

1. Δ/νrη Πρωτοβ&θμιαq Ertτα{δε1rσηζ fΙιsρiαζ

2. Δ/vοt1 Δεοτερoβιiθμιπg Eκπα[δευοηg Πιερlαg

ΑPΙΘ, r'AΧ 23510 -27127 & 23510 - 499Ι0

ΑpΙΘ. ΣEΛIΛΩΝ

(ουμπεριλrιμβανομ6νηq αιτ{q)

<Χοριiγηιη πι(yτοrτoιητικ6ν υγεiαg οε μα0ητ*q για την εγ'yραφ{ roυg οτην

ΠριoτoβιiΘμια και Δευτr:ροβ&Θμια Eκππlδευοη απδ το Γενικ6 Nοαοκoμεiο

Ι(ατερiηq και τα Κf.ντρα Yγtiαq Αιγινioυ l(αι Λιτoχ(i)ρoιD)


