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ΠΡΟΣ: κ. κ. ∆ιοικητές όλων των 

Υγειονοµικών Περιφερειών   

                               

 

ΕΓΚΥΛΙΟΣ 

 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιαδικασία εφαρµογής Ν. 4238/2014 - ∆ιευκρινήσεις για την έναρξη 

λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕ∆Υ. 

 

1. Ονοµασία Μονάδων Υγείας: Όλες οι Νοµαρχιακές καθώς και οι Τοπικές 

Μονάδες Υγείας οι οποίες µεταφέρθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ στο ΠΕ∆Υ, και 

µέχρι ολοκληρώσεως της χωροταξικής αναδιοργάνωσής τους, θα φέρουν 

διακριτικό τίτλο ως εξής: ΠΕ∆Υ-ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ µε την προσθήκη της 

ονοµασίας εκάστης ΝΜΥ ή ΤΜΥ (π.χ. η ΤΜΥ Πύλης Αξιού µετονοµάζεται 

σε ΠΕ∆Υ-Μονάδα Υγείας Πύλης Αξιού).   

2. Παρεχόµενες υπηρεσίες: Στις ως άνω Μονάδες Υγείας παρέχονται 

υπηρεσίες υγείας, ισότιµα προς όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την 
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ασφαλιστική τους ικανότητα, συµπεριλαµβανοµένων και των 

ανασφάλιστων πολιτών. Για όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες, δεν 

καταβάλλεται κανενός είδους εξέταστρο ή αµοιβή µέχρι ολοκληρώσεως της 

λειτουργικής ενοποίησης της ΠΦΥ. 

3. Ωράριο λειτουργίας των Μονάδων Υγείας: Oι Μονάδες Υγείας 

λειτουργούν κατά τις εργάσιµες ηµέρες (∆ευτέρα έως Παρασκευή) από τις 

07.00 έως και τις 19.00 ενώ σταδιακά θα καθοριστούν οι συγκεκριµένες 

Μονάδες Υγείας εκάστης ∆.Υ.Πε., οι οποίες θα λειτουργούν µε διευρυµένο 

ωράριο ή και σε 24ωρη βάση. 

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξής τους στον 

κλάδο ιατρών ΕΣΥ, το ωράριο εργασίας των ιατρών, προβλέπεται να είναι 

οκτάωρο και ορίζεται από τις 07.00 έως και τις 15.00 ή από τις 11.00 έως 

και τις 19.00 αντίστοιχα, ανάλογα µε τις ανάγκες της Μονάδας Υγείας και 

κατ΄ εκτίµηση του Υπευθύνου της Μονάδας Υγείας, λαµβάνοντας υπόψη 

την εύρυθµη λειτουργία της, καθώς και τον συνολικό αριθµό του ιατρικού, 

νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού το οποίο έχει ενταχθεί σε αυτήν. Το 

ωράριο εργασίας του λοιπού προσωπικού, παραµένει οκτάωρο.  

4. Σφραγίδες Μονάδων Υγείας: Για την λειτουργία των Μονάδων Υγείας, 

απαιτούνται πέντε (5) ειδών σφραγίδες σύµφωνα µε την παρακάτω 

περιγραφή και το συνηµµένο υπόδειγµα:  

α) Στρογγυλή Σφραγίδα του Κράτους: 

Η στρογγυλή σφραγίδα, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους και    

οµόκεντρους κύκλους ως εξής: Εξωτερικός κύκλος: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», ενδιάµεσος κύκλος: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ….. 

∆.Υ.Πε. ΠΕ∆Υ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ ………» και στο κέντρο φέρει το 

εθνόσηµο.  

β) Σφραγίδα Ιατρού Μονάδας Υγείας. 

Η ορθογώνια σφραγίδα ιατρού Μονάδας Υγείας αποτελείται από τη φράση 

...... ∆.Υ.Πε.- ΠΕ∆Υ-ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ….., το ονοµατεπώνυµο του 

ιατρού, την ειδικότητα, τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΑΜΚΑ), καθώς και τον Αριθµό Μητρώου ΤΣΑΥ.  

γ) Σφραγίδα Ελεγκτή Ιατρού Μονάδας Υγείας. 
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Η ορθογώνια σφραγίδα Ιατρού Μονάδας Υγείας αποτελείται από τη φράση 

...... ∆.Υ.Πε.- ΠΕ∆Υ-ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ….., το ονοµατεπώνυµο του 

ιατρού, την ειδικότητα- ΕΛΕΓΚΤΗΣ, τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και τον Αριθµό Μητρώου ΤΣΑΥ.  

δ) Σφραγίδα Υπεύθυνου Ιατρού Μονάδας Υγείας. 

Η ορθογώνια σφραγίδα Ιατρού Μονάδας Υγείας αποτελείται από τη φράση 

...... ∆.Υ.Πε.- ΠΕ∆Υ-ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ….., το ονοµατεπώνυµο του 

ιατρού, την ειδικότητα- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, τον Αριθµό 

Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς και τον Αριθµό 

Μητρώου ΤΣΑΥ.  

ε) Σφραγίδα Αναπληρωτή Υπεύθυνου Ιατρού Μονάδας Υγείας. 

Η ορθογώνια σφραγίδα Ιατρού Μονάδας Υγείας αποτελείται από τη φράση 

...... ∆.Υ.Πε.- ΠΕ∆Υ-ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ….., το ονοµατεπώνυµο του 

ιατρού, την ειδικότητα- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ, τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), καθώς 

και τον Αριθµό Μητρώου ΤΣΑΥ.  

 

5. Υπεύθυνοι Μονάδων Υγείας: Ως Υπεύθυνοι των Μονάδων Υγείας και 

µέχρι ολοκληρώσεως της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης στον κλάδο 

ιατρών ΕΣΥ, για τον συντονισµό της επιστηµονικής  λειτουργίας των 

ανωτέρω Μονάδων, ορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητή της οικείας Υ.Πε., 

οι προηγούµενοι ∆ιευθυντές των πρώην ΝΜΥ και ΤΜΥ του ΕΟΠΥΥ,  

καθώς και οι Αναπληρωτές Υπεύθυνοι. Ελλείψει αυτών, ορίζονται,  µε τον 

ίδιο τρόπο, ιατροί ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας. Ελλείψει 

των ως άνω ειδικοτήτων, ορίζονται µε απόφαση του ∆ιοικητή της οικείας 

ΥΠε ιατροί οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας.  

6. Ελεγκτές Ιατροί Μονάδων Υγείας: Σε κάθε Μονάδα Υγείας, ορίζεται κατ΄ 

εκτίµηση του Υπευθύνου της, τουλάχιστον ένας Ελεγκτής Ιατρός. Οι 

Υπεύθυνοι καθώς και οι Αναπληρωτές Υπεύθυνοι των Μονάδων Υγείας 

εκτελούν παράλληλα και χρέη Ελεγκτή Ιατρού σε περίπτωση απουσίας ή 

κωλύµατος του Ελεγκτή Ιατρού.  

Οι Ελεγκτές Ιατροί του ΕΣΥ που έχουν οριστεί από τους ∆ιοικητές των 

Νοσοκοµείων στα Νοσοκοµεία του ΕΣΥ, εξακολουθούν να παρέχουν τις 
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υπηρεσίες τους στα Νοσοκοµεία, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 16919/19-02-

14 ισχύουσα εγκύκλιο του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας.  

7. Ιατροί Υποδοχής Μονάδων Υγείας: Σε κάθε Μονάδα Υγείας δύναται να  

ορίζεται από τον Υπεύθυνο αυτής, τουλάχιστον ένας Ιατρός Υποδοχής, 

ειδικότητας κατά προτεραιότητα Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, ο οποίος 

θα δέχεται αποκλειστικά έκτακτα περιστατικά. Στις αρµοδιότητες του 

Ιατρού Υποδοχής εµπίπτουν η εξέταση, η συνταγογράφηση, η παραποµπή 

για εξετάσεις, καθώς και  η παραποµπή σε ειδικό ιατρό της Μονάδας 

Υγείας ή σε συµβεβληµένο ιατρό του ΕΟΠΥΥ ή ∆ηµοσίου Νοσοκοµείου 

του ΕΣΥ. Οι Ιατροί Υποδοχής εξαιρούνται των τηλεφωνικών ραντεβού.  

 

8. ∆υνατότητα παραποµπής: Το σύνολο των  ιατρών  των Μονάδων Υγείας 

δύναται να εκδίδει παραπεµπτικά σηµειώµατα για εξετάσεις, να παραπέµπει 

σε ειδικό ιατρό της Μονάδας Υγείας ή σε συµβεβληµένο ιατρό του ΕΟΠΥΥ 

ή σε ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο του ΕΣΥ.  

9. Οικογενειακοί Ιατροί Μονάδων Υγείας: Για τους Οικογενειακούς 

Ιατρούς που παρέµειναν στις Μονάδες Υγείας, εφαρµόζεται το 

προγενέστερο καθεστώς λειτουργίας τους, µε τον ίδιο κατάλογο πολιτών 

τους οποίους εξυπηρετούσαν και εφεξής θα συνεχίζουν να εξυπηρετούν, 

αποκλειστικά εντός της Μονάδας Υγείας που υπηρετούν. Οι Οικογενειακοί 

Ιατροί εξαιρούνται των τηλεφωνικών ραντεβού.  

10. Τηλεφωνικά ραντεβού Μονάδων Υγείας: Το σύστηµα των τηλεφωνικών 

ραντεβού, εξακολουθεί ως έχει.  

Το σύνολο του ιατρικού προσωπικού της Μονάδας Υγείας, ανεξαρτήτου 

ειδικότητας, συµµετέχει στα τηλεφωνικά ραντεβού. Εξαιρείται ο Υπεύθυνος 

της Μονάδας Υγείας, ο Ελεγκτής Ιατρός, ο Ιατρός Υποδοχής καθώς και ο 

Οικογενειακός Ιατρός. Ο αριθµός των τηλεφωνικών ραντεβού ορίζεται σε 

τριάντα (30) ηµερησίως ανά ιατρό. Ο Υπεύθυνος της Μονάδας Υγείας, 

υποχρεούται να ενηµερώνει τη ∆ιεύθυνση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ, µε 

παράλληλη κοινοποίηση στις οικείες ∆.Υ.Πε.  
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11. ∆ιαδικασία παραλαβής των Μονάδων Υγείας του ΠΕ∆Υ: Στις 19/03, 

συγκροτούνται οι επιτροπές παραλαβής των Μονάδων Υγείας του ΠΕ∆Υ, 

µε απόφαση του ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας. Κατά την 

ανωτέρω ηµεροµηνία,  ορίζονται επίσης µε απόφαση του ∆ιοικητή της 

οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας οι Υπεύθυνοι όλων των Μονάδων 

Υγείας καθώς και οι Αναπληρωτές Υπεύθυνοι.  

Την επόµενη ηµέρα, ήτοι στις 20/03 συντάσσεται πρακτικό παράδοσης –   

παραλαβής και παραδίδεται έκαστη Μονάδα Υγείας του ΠΕ∆Υ, από τις 

Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ,  στην αρµόδια επιτροπή 

παραλαβής των Μονάδων Υγείας του ΠΕ∆Υ παρόντων των Υπευθύνων 

των αντίστοιχων Μονάδων Υγείας. Η παραπάνω ενέργεια συνιστά την 

έναρξη λειτουργίας των προαναφερόµενων Μονάδων Υγείας του ΠΕ∆Υ. 

 

12. ∆ιαδικασία παρουσίασης προσωπικού στις Μονάδες Υγείας του 

ΠΕ∆Υ: Στις 20/03 το σύνολο του προσωπικού οφείλει να παρουσιαστεί 

στις Μονάδες Υγείας του ΠΕ∆Υ (πρώην ΝΜΥ και ΤΜΥ του ΕΟΠΥΥ) στις 

οποίες ανήκε διοικητικά.  Το πάσης φύσεως προσωπικό που δεν υπαγόταν 

διοικητικά σε πρώην ΝΜΥ ή πρώην ΤΜΥ του ΕΟΠΥΥ οφείλει να 

παρουσιαστεί στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας του ΕΣΥ κατά την ανωτέρω 

ηµεροµηνία.  

Με απόφαση του ∆ιοικητή της οικείας Υ.Πε., µετά από εισήγηση του 

Υπευθύνου της Μονάδας Υγείας, δύναται, ιατρικό, νοσηλευτικό και 

διοικητικό προσωπικό, να παρέχει υπηρεσίες σε αποκεντρωµένες δοµές των 

Μονάδων Υγείας (πρώην Τοπικά Ιατρεία και Περιφερειακά Ιατρεία 

ΕΟΠΥΥ). 

 

13.  ∆ιαδικασία ολοκλήρωσης διαθεσιµότητας: Στις 19/03 οφείλει να έχει    

ολοκληρωθεί η έκδοση της πράξης µετάταξης του συνόλου του προσωπικού 

που υπέβαλλε αίτηση για παραµονή στο ΠΕ∆Υ, από τον ∆ιοικητή της 

οικείας ΥΠε.  

Η πράξη ανάληψης για το σύνολο του προσωπικού, θα υπογράφεται 

ενώπιον  εξουσιοδοτηµένων από το ∆ιοικητή της οικείας ΥΠε υπαλλήλων 

στις Μονάδες Υγείας του ΠΕ∆Υ. Κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας (η 

οποία ακολουθεί τη δηµοσίευση της πράξης µετάταξης στην Εφηµερίδα της 
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Κυβερνήσεως) και προκειµένου να αναλάβει πραγµατική υπηρεσία, το 

ιατρικό προσωπικό, οφείλει να προσκοµίσει στους  κατά τόπους 

εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους των ∆.Υ.Πε., βεβαίωση διακοπής 

δραστηριότητας ή εναλλακτικά, στην περίπτωση που χωρίς δική του 

υπαιτιότητα είναι αδύνατη η άµεση λήψη αντίστοιχης βεβαίωσης, 

επικυρωµένο αντίγραφο της αίτησης διακοπής δραστηριότητας προς την 

αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ). Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, η βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας κατατίθεται στην 

αρµόδια υπηρεσία υποδοχής της ∆.Υ.Πε., από τον υπόχρεο, αµέσως µετά τη 

λήψη της, το αργότερο εντός µηνός από την ανάληψη υπηρεσίας, άλλως 

απολύεται αυτοδικαίως. 

Τέλος, ακολουθεί απόφαση τοποθέτησης του προσωπικού από τον ∆ιοικητή 

της οικείας ΥΠε, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 17 του Ν. 4224/2013.    

14. ∆ιαδικασίες προµηθειών και υποστήριξης των Μονάδων Υγείας του  

ΠΕ∆Υ: Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 21 του Ν. 4238/2014 

προβλέπεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την οµαλή τροφοδοσία 

των Μονάδων Υγείας του ΠΕ∆Υ, µε πάσης φύσεως αναγκαία υλικά καθώς 

και η υποστήριξη µε τις απαιτούµενες παροχές υπηρεσιών. Για την πιστή 

εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων και την άµεση διασφάλιση της εύρυθµης 

και απρόσκοπτης λειτουργίας των Μονάδων Υγείας αυτών επισηµαίνονται 

ειδικότερα τα εξής : 

 

� Προµήθεια Φαρµάκων: Οι Υπεύθυνοι των Μονάδων  Υγείας, 

καταγράφουν τα υφιστάµενα κρίσιµα αποθέµατα όλων των 

φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων. Αφού αυτά καταγραφούν, 

προσδιορίζονται οι ανάγκες των Μονάδων Υγείας, καθώς και των 

αποκεντρωµένων δοµών τους. Στη συνέχεια υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

και εντύπως τα σχετικά αιτήµατα, σύµφωνα µε την υφιστάµενη 

διαδικασία, στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα τα 

αιτήµατα αυτά κοινοποιούνται, προς ενηµέρωση, στις οικείες ∆.Υ.Πε. Οι 

δαπάνες αυτές επιβαρύνουν εξολοκλήρου τον προϋπολογισµό του 

ΕΟΠΥΥ. 
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� Προµήθεια υγειονοµικού υλικού, αντιδραστηρίων, λοιπών 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πάσης φύσεως άλλων υλικών: Οι 

Υπεύθυνοι των Μονάδων Υγείας καταγράφουν τα υφιστάµενα κρίσιµα 

αποθέµατα όλων των ως άνω υλικών. Αφού αυτά καταγραφούν, 

προσδιορίζονται οι ανάγκες των Μονάδων Υγείας, καθώς και των 

αποκεντρωµένων δοµών τους. Στη συνέχεια, υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

και εντύπως τα σχετικά αιτήµατα, σύµφωνα µε την υφιστάµενη 

διαδικασία, στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ. 

Παράλληλα τα αιτήµατα αυτά κοινοποιούνται, αντιστοίχως, προς 

ενηµέρωση στις οικείες ∆.Υ.Πε. Οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και του ΙΚΑ – 

ΕΤΑΜ συνεχίζουν να ικανοποιούν τα αιτήµατα αυτά σύµφωνα µε την 

υφιστάµενη διαδικασία και οι αντίστοιχες δαπάνες, που επιβαρύνουν τον 

προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ, συνεχίζουν να εκκαθαρίζονται και να 

ενταλµατοποιούνται από τις υπηρεσίες ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.   

 

� Υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης υποδοµών και 

εξοπλισµού: Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών εξακολουθεί, µετά από 

γνώµη των ∆.Υ.Πε., µε το υφιστάµενο καθεστώς και διαδικασίες, είτε 

αφορούν σε Μονάδες Υγείας, οι οποίες συστεγάζονται µε αντίστοιχες 

υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, είτε αφορούν σε δοµές που στεγάζονται 

αυτοτελώς. Στην πρώτη περίπτωση οι σχετικές δαπάνες επιµερίζονται και 

επιβαρύνουν αναλογικά τον ΕΟΠΥΥ και το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Στην 

περίπτωση της αυτοτελούς στέγασης οι αντίστοιχες δαπάνες επιβαρύνουν 

εξολοκλήρου τον ΕΟΠΥΥ. Και στις δύο περιπτώσεις οι δαπάνες 

εξακολουθούν να ενταλµατοποιούνται από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ – 

ΕΤΑΜ έως την 31/12/2014. 

 

� ∆απάνες µισθώσεων: Οι δαπάνες µισθώσεων που είχαν συναφθεί από το 

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και οι δαπάνες λογαριασµών κοινής ωφέλειας των 

Μονάδων Υγείας που αποτελούν πλέον αποκεντρωµένες µονάδες των 

∆.Υ.Πε. εξακολουθούν να ενταλµατοποιούνται από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ 

– ΕΤΑΜ έως τις 31/12/2014. 
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� Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης: Οι ∆ιοικητές των Υγειονοµικών 

Περιφερειών και ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ οφείλουν άµεσα, σε εφαρµογή 

των σχετικών διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 21 του Ν. 4238/2014 να 

υποβάλλουν σχετικό αίτηµα προς τον ∆ιοικητή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 

προκειµένου να εκδοθεί η προβλεπόµενη από τις ως άνω διατάξεις 

απόφαση για την ενεργοποίηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Στέγασης προκειµένου να διασφαλιστεί η παροχή 

υπηρεσιών υποστήριξης. 

 

         

                                                                                   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

                                                                                       ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ 

 

Κοινοποίηση: 

1. Όλα τα Νοσηλευτικά  

Ιδρύµατα της χώρας 

2. ΕΟΠΥΥ 

3. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή:

 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Αντ. Μπέζα 

3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

4. Γραφείο Προϊστ. Γεν. ∆/νσης Υπηρεσιών Υγείας 

5. ∆/νση Π.Φ.Υ 

 

Συννηµένα:   Παράρτηµα µε απεικόνιση  

πέντε (5) σφραγίδων για τη λειτουργία των  

Μονάδων Υγείας του ΠΕ∆Υ 

Φύλλα (1)       
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΦΡΑΓΙ∆ΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΕ∆Υ 

 
1) Στρογγυλή σφραγίδα του κράτους: 

                
2) Σφραγίδα Ιατρού Μονάδας Υγείας: 

 

 
 

 

 

 

3) Σφραγίδα Ελεγκτή Ιατρού: 

 

 
 

 

 

   4) Σφραγίδα Υπεύθυνου Μονάδας Υγείας: 

 

 

 
 

 

 

 

5) Σφραγίδα Αν. Υπεύθυνου Μονάδας Υγείας: 

 

 
 

 

___ ΥΠΕ ΠΕ∆Υ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ _______ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΑΤΡΟΥ 

                ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

             ΑΜΚΑ-Α.Μ.ΤΣΑΥ 

___ ΥΠΕ ΠΕ∆Υ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ _______ 

    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΑΤΡΟΥ 

         ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

         ΑΜΚΑ-Α.Μ.ΤΣΑΥ 

___ ΥΠΕ ΠΕ∆Υ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ _______ 

    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΑΤΡΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

                   ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

              ΑΜΚΑ-Α.Μ.ΤΣΑΥ 

___ ΥΠΕ ΠΕ∆Υ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ _______ 

    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΑΤΡΟΥ  

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

                   ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

              ΑΜΚΑ-Α.Μ.ΤΣΑΥ 
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