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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: «Οικονομική διαχείριση ενοποιημένων μονάδων υγείας »

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 , του άρθρου 2, του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ
41 Α 01/03/12) τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του ΕΣΥ αποτελούν από 01/01/2013 ενιαία και
αυτοτελή ΝΠΔΔ.

Σε εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν οι

προβλεπόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες, αφενός καθορίστηκαν ο τίτλος
και η έδρα των ενιαίων νομικών προσώπων και αφετέρου ενοποιήθηκαν οι οργανισμοί των
ανωτέρω νοσοκομείων, συμπεριλαμβάνοντας στον ενιαίο Φορέα το σύνολο των θέσεων των
νοσοκομείων του ΕΣΥ.
Περαιτέρω, με την υπ’ αριθμόν 123919 από 31/12/2012 Υπουργική Απόφαση, που
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της ως άνω παραγράφου 1, του
άρθρου 2, του Ν. 4052/2012, καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάρτισης και
εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ενιαίων Φορέων, καθώς και του ενιαίου προγράμματος
προμηθειών αυτών.
Με την παρούσα εγκύκλιο, παρέχονται διευκρινήσεις επί των διατάξεων της ως άνω
Υπουργικής

Αποφάσεων,

προκειμένου

να

αντιμετωπιστούν

τυχόν

προβλήματα

που

ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της, να καθοριστεί ενιαίο πλαίσιο διαδικασιών και να
διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ενιαίων ΝΠΔΔ.
Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα :
1. Γενικό Πλαίσιο
Η ενοποίηση των μονάδων υγείας σε ένα ενιαίο και αυτοτελές

Ν.Π.Δ.Δ. δεν Θα

μεταβάλει την λογιστική αυτοτέλεια και τις συναλλαγές αυτών και θα συνεχίσουν να
λειτουργούν ως αποκεντρωμένες μονάδες.
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2. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
Τα νοσοκομεία που ενοποιήθηκαν και αποτελούν πλέον, αυτοτελή και ενιαία Ν.Π.Δ.Δ.:
Θα διατηρήσουν το ΑΦΜ του Νοσοκομείου που αποτελεί την έδρα του Νομικού Προσώπου.
Θα έχουν υποχρεωτικά ενιαίο και μοναδικό ΑΦΜ. Σημειώνεται ότι, τα ΑΦΜ των λοιπών
νοσοκομείων που ενοποιήθηκαν καταργούνται (απενεργοποιούνται), με δήλωση διακοπής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπ αριθμ. 1027411/842/ΔΜ (ΦΕΚ 193/Β/3-3-98).
3. Μορφή λειτουργίας ενοποιημένων Νοσοκομείων
Στο εξής όλοι οι ενοποιημένοι φορείς (Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας)

πρέπει να

λειτουργούν ως υποκαταστήματα και να δηλωθούν στη Δ.Ο.Υ. ότι πραγματοποιούν
συναλλαγές, διότι εκ των πραγμάτων υπάρχει καθημερινή είσπραξη χρημάτων και παροχή
υπηρεσιών.
4.

Δήλωση μεταβολής εργοδότη – εργαζομένων
Θα πρέπει να δηλωθούν στο ΙΚΑ και σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς, οι μεταβολές

των οργανισμών και η μεταφορά του προσωπικού από τον ένα στον άλλο οργανισμό.
5.

Ενημέρωση συναλλασσομένων
Πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι συναλλασσόμενοι για τις μεταβολές αυτές (π.χ.

προμηθευτές, Φ.Κ.Α., φορείς απόδοσης κρατήσεων, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κλπ.)
6.

Προϋπολογισμός
Προβλέπεται η ενοποίηση του προϋπολογισμού με επιμέρους ανάλυση ανά φορέα

(όπου φορείς είναι τα πρώην νοσοκομεία ή κέντρα υγείας). Παράλληλα κάθε διασυνδεόμενο
Νοσοκομείο θα παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού του και το Νοσοκομείο της
έδρας θα ενοποιεί τους προϋπολογισμούς.
7. Λειτουργία Μητρώου Δεσμεύσεων
Το μητρώο δεσμεύσεων ανάληψης των πιστώσεων, θα τηρείται ενιαία με την
επωνυμία του ενοποιημένου Ν.Π.Δ.Δ. Η καταχώρηση των δεδομένων από τους χρήστες, θα
γίνεται σε αποκεντρωμένο επίπεδο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε
οργανισμού. Επίσης, όπου κριθεί απαραίτητο θα πρέπει να εξεταστεί η δημιουργία νέων
χρηστών και παραμετροποίηση δικαιωμάτων αυτών.
8. Διαδικασία Εκκαθάρισης Δαπανών
Παρέχεται η δυνατότητα να προβαίνουν σε ενέργειες εκκαθάρισης έκδοσης
ενταλμάτων πληρωμής προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών από τις οικίες οικονομικές
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υπηρεσίες των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων. Συνεπώς κάθε οικονομική υπηρεσία δίνατε να
εκκαθαρίζει στην εκκαθάριση με βάση τα σχετικά παραστατικά.
Η αρίθμηση των χρηματικών ενταλμάτων θα γίνεται με διαφορετική σειρά κατά
ενοποιημένο Νοσοκομείο.
Ο προληπτικός έλεγχος θα ασκείται από τον πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που
ήδη ανήκει το Νοσοκομείο της Έδρας.
Όλα τα παραστατικά (τιμολόγια – δελτία αποστολής) καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά,
(πρωτόκολλα παραλαβής , δελτία εισαγωγής και παραλαβής κλπ) που έχουν εκδοθεί μέχρι 3112-2012 με την επωνυμία των νοσοκομείων που έχουν ενοποιηθεί και το ΑΦΜ τους πλέον
καταργείται, θα συγκεντρωθούν και θα εκκαθαριστούν από την οικονομική υπηρεσία του κάθε
νοσοκομείου. Τονίζεται ότι, τυχόν παραστατικά που έχουν εκδοθεί μετά τη δημοσίευση των
οργανισμών των νέων φορέων, θα πρέπει για την εξασφάλιση της νομιμότητας να ακυρωθούν
και να αντικατασταθούν επ’ ονόματι του νέου φορέα. Παράλληλα οφείλουν να γίνουν
μηχανογραφικές παρεμβάσεις για την τροποποίηση του λογότυπου, της επωνυμίας κ.λ.π του
ενοποιημένου νοσοκομείου στα βιβλία και παραγόμενα στοιχεία του (Α.Π.Υ, Εντάλματα
πληρωμής,

Γραμμάτια

είσπραξης,

δελτία

αποστολής,

τιμολόγια

αγοράς,

απόδειξη

επαγγελματικής δαπάνης, κ.λ.π), έτσι ώστε να προκύπτει η νέα του ονομασία.
Με την ίδια διαδικασία θα εκκαθαριστούν όλες οι ληξιπρόθεσμες και εκκρεμείς
υποχρεώσεις. Συνεπώς, η έκδοση και η υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων, θα γίνεται
από τα «περιφερειακά» λογιστήρια.
Η απόδοση των υποχρεώσεων υπέρ’ τρίτων και ασφαλιστικών εισφορών θα
πραγματοποιείται από το Γενικό Λογιστήριο της έδρας, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, με
την προϋπόθεση να συγκεντρώνονται σε αυτό όλες οι αναγκαίες πληροφορίες από τα
επιμέρους διασυνδεόμενα Νοσοκομεία, υπό τη μορφή ενδεχομένως καταστάσεων.
9. Εκκαθάριση δαπανών τακτικής μισθοδοσίας προσωπικού και προσθέτων
αμοιβών
Για την εκκαθάριση της τακτικής μισθοδοσίας του πάσης φύσεως προσωπικού, καθώς
και την εφημεριακή αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού και των προσθέτων αμοιβών του
υπόλοιπου προσωπικού, ορίζεται αρμόδιος εκκαθαριστής σε αποκεντρωμένο επίπεδο, ώστε να
αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στην εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών αυτών.
Τονίζεται ιδιαίτερα

ότι,

οι μεταβιβάσεις των πιστώσεων, που αφορούν την

εφημεριακή αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού και τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες ,
νυχτερινά και εξαιρέσιμα) του λοιπού προσωπικού, θα γίνονται στην οικία ΔΟΥ του
νοσοκομείου της έδρας του αυτοτελούς και ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ.
10. Λογαριασμός Ταμειακής Διαχείρισης
Το αυτοτελές και ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ., θα έχει λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης και
συγκεκριμένα για κάθε διασυνδεόμενο νοσοκομείο, εις βάρος του οποίου θα εξοφλούνται όλες
οι υποχρεώσεις του εκάστοτε διασυνδεόμενου. Η πληρωμή των προμηθευτών και των
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παρόχων υπηρεσιών, καθώς και η εξόφληση όλων των λοιπών υποχρεώσεων των
νοσοκομείων, θα διενεργείται με έκδοση επιταγής από επιμέρους ταμεία που λειτουργούν στα
διασυνδεόμενα Νοσοκομεία, για την απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών τους και διευκόλυνση
των συναλλαγών με τους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, πρέπει να καταργηθούν οι λογαριασμοί καταθέσεων που
υπάρχουν στα ενοποιημένα Νοσοκομεία και να ανοιχθούν νέοι στο όνομα του νέου
οργανισμού, οι οποίοι θα εξυπηρετούν πρακτικά τα «περιφερειακά» Νοσοκομεία. Τα αδιάθετα
υπόλοιπα των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης των νοσοκομείων που ενοποιήθηκαν, θα
μεταφερθούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στους νέους λογαριασμούς του
νέου οργανισμού, που αναφέρθηκε ως ανωτέρω.
11. Βεβαίωση - Είσπραξη εσόδων
θα συνεχιστεί η ίδια υπάρχουσα διαδικασία για τα νοσοκομεία που ενοποιήθηκαν για
τα κατωτέρω :
1. Για τη βεβαίωση νοσηλίων είτε αυτά αφορούν προς ΕΟΠΥΥ και λοιπά ασφαλιστικά
ταμεία, με αρίθμηση των Α.Π.Υ., η οποία θα γίνεται με διαφορετική σειρά ανά
ενοποιημένο Νοσοκομείο.
2. Για την είσπραξη νοσηλίων είτε αυτά αφορούν προς ΕΟΠΥΥ και λοιπά ασφαλιστικά
ταμεία, με αρίθμηση των Γραμματίων Είσπραξης, η οποία θα γίνεται με διαφορετική
σειρά ανά ενοποιημένο Νοσοκομείο.
3. Για την είσπραξη νοσηλίων από τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία για
νοσήλια που έχουν τιμολογηθεί με την επωνυμία και το ΑΦΜ των νοσοκομείων που
έχουν ενοποιηθεί, θα αποδοθούν στα «περιφερειακά» ταμεία των ενοποιημένων
Νοσοκομείων.
4. Για τα έσοδα του νοσοκομείου που προέρχονται από την καταβολή, όπως των πέντε
ευρώ (5€), από εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία, από την ολοήμερη λειτουργία, από
νοσήλια ιδιωτών, και από εργαστηριακές εξετάσεις, με αρίθμηση των Α.Π.Υ., η οποία
θα γίνεται με διαφορετική σειρά ανά ενοποιημένο Νοσοκομείο.

5.

Οι επιχορηγήσεις από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού και τα λοιπά έσοδα
(π.χ. ενοίκια, τόκοι καταθέσεων κλπ.), θα διενεργούνται στο αυτοτελές και ενιαίο

Ν.Π.Δ.Δ. και θα αποτελούν έσοδο του προϋπολογισμού αυτού.
12. Δωρεές – Κληροδοτήματα
Επίσης, στα πλαίσια αυτής της ενοποίησης, θα πρέπει να γίνει και η απογραφή της
περιουσίας των «δωρεών» και «κληροδοτημάτων», που λειτουργούν υπό την εποπτεία των
παλιών Δημοσίων Μονάδων Υγείας και μεταφέρονται στον ενιαίο φορέα, με ιδιαίτερη μνεία
στο ιδιαίτερο νομικό καθεστώς.
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13. Κατάρτιση Ισολογισμού
Η κατάρτιση του ισολογισμού χρήσης 2012, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και
τις 31/07/2013 για κάθε ξεχωριστό Νοσοκομείο. Κατόπιν τούτου, ο νέος οργανισμός θα
καταρτίσει έναν ενοποιημένο ισολογισμό των ενοποιημένων Νοσοκομείων με απογραφή της
περιουσιακής τους κατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 με ημερομηνία
αναφοράς τις 01/01/2013. Ο ισολογισμός αυτός συντάσσεται ειδικά για τις ανάγκες της
ενοποίησης και τα στοιχεία αυτού, θα μεταφερθούν αυτούσια ως στοιχεία ισολογισμού του
ενιαίου αυτοτελούς Ν.Π.Δ.Δ.
Επίσης, τα επιμέρους μητρώα παγίων των ενοποιημένων Νοσοκομείων, που θα
εξακολουθούν να υφίστανται και να ενημερώνονται, θα ενσωματωθούν στο ενιαίο μητρώο
παγίων, το οποίο θα λειτουργεί στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ.
Τέλος, για κάθε χρήση θα συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις για κάθε
ενοποιημένο Νοσοκομείο ξεχωριστά και επιπρόσθετα το Νοσοκομείο της έδρας θα συντάσσει
τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
14. Διαδικασίες προμηθειών
Οι προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες από το εφαρμοστέο κοινοτικό και εθνικό
δίκαιο θα διενεργούνται από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου της έδρας. Ειδικότερα, οι
διαδικασίες αυτές αφορούν την έκδοση των διακηρύξεων, την έκδοση αποφάσεων
συγκρότησης συλλογικών οργάνων, διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών,
την κατάρτιση και υπογραφή των συμβάσεων, παραλαβής προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς
και κάθε σχετική με το θέμα αυτό, ενέργεια και διαδικασία.
Διαγωνισμοί που βρίσκονται σε εξέλιξη, από τα νοσοκομεία που έχουν ενοποιηθεί και
αφορούν προμήθεια πάσης φύσεως ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υλικών, φαρμάκων κλπ,
όλων των λοιπών υλικών και ειδών εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών που βρίσκονται σε
εξέλιξη και γίνονται σύμφωνα με τα ετήσια προγράμματα των ετών 2010, 2011 και 2012
εξακολουθούν να συνεχίζονται κανονικά από τις μονάδες αυτές. Σημειώνεται όμως, ότι οι
σχετικές αποφάσεις κατακύρωσης, οι ανακοινώσεις προς τους προμηθευτές και οι
συνακόλουθες προς αυτούς συμβάσεις θα υπογραφούν από τα αρμόδια όργανα διοίκησης του
ενοποιημένου Ν.Π.Δ.Δ.
Για την εξυπηρέτηση των νοσοκομείων που ενοποιήθηκαν και ιδιαίτερως των
νησιωτικών περιοχών και συγκεκριμένα για τα κατωτέρω νοσοκομεία
ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΡΟΔΟΥ

''ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ''

–

ΓΕΝΙΚΟ

– Κ.Υ. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ" - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ.

ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ''
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ''ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ'' - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ''ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ'' - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
- Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ –
Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ
Μπορούν να διενεργούν διαγωνιστικές διαδικασίες και να υπογράφουν τα αρμόδια
εξουσιοδοτημένα όργανα συμβάσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προμήθεια
πάσης φύσεως φαρμακευτικού υλικού, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καυσίμων, τροφίμων,
υπηρεσιών, ειδών εξοπλισμού κλπ για τις ανάγκες των νοσοκομείων.
15. Διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων
Είναι αντιληπτό ότι, για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, να μειωθεί το λειτουργικό
κόστος και να διευκολυνθεί η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ, θα πρέπει να
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα πληροφοριακά συστήματα των ενιαίων
Ν.Π.Δ.Δ. να είναι στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ενοποιημένα και να λειτουργούν με online
σύνδεση.
Με τον τρόπο αυτό, είναι εφικτό στα ενοποιημένα Ν.Π.Δ.Δ. με ομογενοποιημένα
πληροφορικά συστήματα να λειτουργήσει άμεσα η διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων
διαδικασιών. Για τα Νοσοκομεία με διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα, απαραίτητο είναι
πρώτα να διασυνδεθούν τα συστήματα μεταξύ τους σε όσα επίπεδα τούτο απαιτείται.
Τονίζεται ότι η διασύνδεσή αυτή, όπου αυτό είναι δυνατόν πρέπει να προχωρήσει χωρίς
να προκαλείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση προς τις αντίστοιχες Μονάδες Υγείας.
16. Υποβολή Στοιχείων Esynet
Η υποβολή των στοιχείων στο Esynet, που αφορούν τις φόρμες των οικονομικών
αναφορών, τις φόρμες της Νοσηλευτικής Κίνησης καθώς και των στοιχείων για την
συμπλήρωση των πινάκων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) θα εξακολουθήσουν
να υποβάλλονται κανονικά και ανεξάρτητα από την κάθε Μονάδα Υγείας, όπως ίσχυε μέχρι
σήμερα, με ιδιαίτερη μνεία η εφαρμογή να αθροίζει τα δεδομένα των διασυνδεόμενων
Νοσοκομείων
Τέλος, για την ορθολογική αντιμετώπιση των αναφερομένων στην παρούσα εγκύκλιο
θεμάτων, εφιστάται στις διοικήσεις η πιστή τήρηση των κάτωθι διατάξεων:
Το άρθρο 70 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α/2011)
Το άρθρο 66 παρ. 11, 12, 13 και 14 του Ν. 3984/2011 «Δωρεά και Μεταμόσχευση
Οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/Α/2011)
Το άρθρο 2 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Β/2012)
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.84627/25-07-2011

Κ.Υ.Α., άρθρο 2 «Διασύνδεση

Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής του και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ
1681/Β/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει
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Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.91432/25-07-2011 Υ.Α. «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Ενιαίου
Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης» (ΦΕΚ 2012/Β/2011) )

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διοικητές όλων των ΔΥΠΕ με την υποχρέωση να
κοινοποιήσουν το παρόν στους διοικητές των
Φορέων αρμοδιότητάς τους
Α) 1Η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, Ζαχάρωφ
3, ΤΚ 115 21, Αθήνα
Β) 2Η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και
Αιγαίου, Θηβών 46-48, ΤΚ 185 43, Πειραιάς
Γ) 3Η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας,
Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54 623, Θεσσαλονίκη
Δ) 4Η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας &
Θράκης, Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54 623,
Θεσσαλονίκη
Ε) 5Η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας &
Στερεάς Ελλάδας, Νικηταρά 18, ΤΚ 41 221,
Λάρισα
ΣΤ) 6Η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου,
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας,
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών & Υπάτης 1, ΤΚ 26 441,
Πάτρα
Ζ) 7Η Υγειονομικής Περιφέρεια Κρήτης, Σμύρνης
26, ΤΚ 71 201, Ηράκλειο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Υφυπουργού Υγείας
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
5. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημόσιας
Υγείας
6. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Οικονομικών
Υπηρεσιών

7

