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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
«ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λειτουργία Πλατφόρμας Ψηφιακών Υπηρεσιών Γενικού Νοσοκομείου
Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», στο πλαίσιο του ψηφιακού
μετασχηματισμού του,
εγκαινιάζει την πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του
https://gnkerkyras.digitalcert.gr/ .
Με χρήση των κωδικών taxisnet και με λίγα μόλις «κλικ» οι ενδιαφερόμενοι, πολίτες
αλλά και υπάλληλοι του Νοσοκομείου, έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετηθούν για
29 διαφορετικές ψηφιακές υπηρεσίες και να ενημερωθούν με ηλεκτρονικό τρόπο
μέσω της ψηφιακής τους θυρίδας στην πλατφόρμα.
Συνοπτικά, τα βήματα που προβλέπει η νέα ηλεκτρονική διαδικασία, είναι τα εξής:
1. Είσοδος στο: https://gnkerkyras.digitalcert.gr/
2. Χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet του ενδιαφερόμενου
(Σημαντική σημείωση: Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» δεν αποκτά
ούτε πρόκειται να αποκτήσει πρόσβαση στους προσωπικούς κωδικούς του
ενδιαφερόμενου στο taxisnet. Η χρήση τους πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο
για την ταυτοποίησή του, η οποία και εκτελείται μέσω διεπαφής που παρέχει η Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης).
3. Επιλογή της επιθυμητής ψηφιακής υπηρεσίας
4. Συμπλήρωση των απαραίτητων, κατά περίπτωση, πεδίων και επισύναψη των
απαραίτητων δικαιολογητικών.
5. Επιλογή του στοιχείου «Οριστική Υποβολή».
Η αίτηση ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου και εφόσον είναι
πλήρης, τότε το ψηφιακά υπογεγραμμένο πιστοποιητικό αναρτάται στο σύστημα και
υπάρχει ενημέρωση με σχετικό email. Εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις ή σφάλματα
στην αίτησή, αυτή επιστρέφεται με σχετική αναφορά των αλλαγών που πρέπει να
πραγματοποιηθούν από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να χρειάζεται η συμπλήρωση της
αίτησης από την αρχή.
Οι ψηφιακές υπηρεσίες που είναι ήδη ενεργοποιημένες στην πλατφόρμα είναι οι
ακόλουθες:
Για τους πολίτες:

1. Αντίγραφο Εισιτήριου – Εξιτηρίου
2. Αντίγραφο Εργαστηριακών Εξετάσεων
3. Αντίγραφο Μαγνητικής – Αξονικής – Ακτινογραφίας
4. Αντίγραφο Ολόκληρου Ιατρικού Φακέλου
5. Βεβαίωση Εξόδων Νοσηλείας
6. Βεβαίωση Νοσηλείας
7. Ιατρική Γνωμάτευση
8. Πιστοποιητικό Εξέτασης στα Επείγοντα
9. Άλλη Βεβαίωση Ιατρικού Περιεχομένου
10. Αίτηση Αποζημίωσης εξετάσεων σε εξωτερικό ιατρείο για Νοσηλευόμενο
11. Αποστολή Ευχαριστήριας Επιστολής
12. Υποβολή Παραπόνου
Για τους υπαλλήλους του Νοσοκομείου:
1. Αίτηση Αναγνώρισης Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου
2. Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας
3. Αίτηση Ανανέωσης Παράτασης Σύμβασης Ειδικευόμενου
4. Αίτηση για ανάκληση Συνταξιοδότησης
5. Αίτηση έγκρισης άσκησης ιδιωτικού έργου
6. Αίτηση Ενημέρωσης Υπολοίπου Αδειών
7. Αίτηση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης στο Νοσοκομείο
8. Αίτηση Παράτασης Σύμβασης Ειδικευόμενου
9. Αίτηση Πρακτικής Άσκησης
10. Αίτηση προς Νοσηλευτική Υπηρεσία
11. Αίτηση προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου
12. Αίτηση Χορήγησης Οικογενειακού Επιδόματος
13. Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Υπηρεσιακής Κατάστασης
14. Βεβαίωση προϋπηρεσίας και αποδοχών
15. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών
16. Χορήγηση Άδειας
17. Χορήγηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης
Στόχος της Διοίκησης του Νοσοκομείου είναι η ενσωμάτωση στην πλατφόρμα όλων
των υπηρεσιών για τις οποίες μπορεί να εξυπηρετηθεί ηλεκτρονικά ένας πολίτης ή
ένας υπάλληλος του Νοσοκομείου, κάνοντας πιο εύκολη την καθημερινότητα τους και
μειώνοντας δραστικά την γραφειοκρατία αλλά και την ταλαιπωρία μπροστά στα γκισέ,
ιδιαίτερα σε μια περίοδο σαν την σημερινή , της πανδημίας του Covid-19.
Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», κ. Ρουμπάτης
Λεωνίδας, αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Πλατφόρμας Ψηφιακών
Υπηρεσιών, δήλωσε ότι :«Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» συνεχίζει
τον ψηφιακό του μετασχηματισμό, κάνοντας πιο εύκολες και γρήγορες τις συναλλαγές
με τους πολίτες. Με την πλατφόρμα https://gnkerkyras.digitalcert.gr/ ενισχύουμε
σημαντικά τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών, ώστε να
κερδίσουμε ολοκληρωτικά τη μεγάλη μάχη με τη γραφειοκρατία».
Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρας

