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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3
ης

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 

 

 

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΤΗΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 

 

Η 8
η
 Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δήμος 

Δευτέρα 14/12/2020 θα παρέχει τις 

διαμορφωμένο ισόγειο χώρο, με δυνατότητα πρόσβασης για ΑΜΕΑ, 

32, Βέροια (περιοχή Καλλιθέα), όπου έχει εγκατασταθεί

• Νέο τηλέφωνο επικοινωνίας: 

• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

• Πρωινό ωράριο λειτουργίας

Η Τ.ΟΜ.Υ. λειτουργεί ως ομάδα οικογενειακής ιατρικής με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης 

παρέχοντας τις υπηρεσίες της δωρεάν. Οι γιατροί της Τ.ΟΜ.Υ. είναι οικογενειακοί ιατροί των 

εγγεγραμμένων πολιτών, τους εξετάζουν δωρεάν

συνταγογραφούν, παραπέμπουν για εξετάσεις ή σε γιατρό ειδικότητας και υλοποιούν δράσεις 

στην κοινότητα (εμβολιασμούς κ.λπ). 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εσσαλονίκη 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

 

Θεσσαλονίκη, 10

           

 

 

 

ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Τ.ΟΜ.Υ) 

ΤΗΣ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

(Τ.ΟΜ.Υ) της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δήμος 

θα παρέχει τις υπηρεσίες της προς τους πολίτες του Δήμου 

, με δυνατότητα πρόσβασης για ΑΜΕΑ, επί της οδού 

όπου έχει εγκατασταθεί. 

επικοινωνίας: 23310 30050 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tomyvergram@3ype.gr 

λειτουργίας: 07:00 – 15:00  

Η Τ.ΟΜ.Υ. λειτουργεί ως ομάδα οικογενειακής ιατρικής με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης 

παρέχοντας τις υπηρεσίες της δωρεάν. Οι γιατροί της Τ.ΟΜ.Υ. είναι οικογενειακοί ιατροί των 

εγγεγραμμένων πολιτών, τους εξετάζουν δωρεάν, κρατούν ιατρικό φάκελο 

συνταγογραφούν, παραπέμπουν για εξετάσεις ή σε γιατρό ειδικότητας και υλοποιούν δράσεις 

στην κοινότητα (εμβολιασμούς κ.λπ).  

 

Ο Διοικητής της 3
ης

 ΥΠΕ (Μακεδονίας)

  Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης 

 

  

10/12/2020 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Τ.ΟΜ.Υ)  

ΒΕΡΟΙΑΣ 

(Τ.ΟΜ.Υ) της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δήμος Βέροιας), από την 

υπηρεσίες της προς τους πολίτες του Δήμου στον ειδικά 

επί της οδού Κομνηνών 30-

Η Τ.ΟΜ.Υ. λειτουργεί ως ομάδα οικογενειακής ιατρικής με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης 

παρέχοντας τις υπηρεσίες της δωρεάν. Οι γιατροί της Τ.ΟΜ.Υ. είναι οικογενειακοί ιατροί των 

, κρατούν ιατρικό φάκελο – ιστορικό,  

συνταγογραφούν, παραπέμπουν για εξετάσεις ή σε γιατρό ειδικότητας και υλοποιούν δράσεις 

ΥΠΕ (Μακεδονίας) 

Μπογιατζίδης  


