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ΠEPlEXoMENA
AΠoΦAΣElΣ

Aoκηoη καθηκ6vrωv Γεvικoσ Γραμματ6α ηq Kυβdρ-
vηoηg κατd τη διdρκεια ηq απoυoiαq τoυ Σωτf-
ρη Λfτρα, Γεvικoιj Γραμματdα ηs Kυβ6ρησrls...

Τρoπoπofηαη και oυμπλl]ρωση τoU Kαvovιoμoιi Πo-
ρoxι6v τoυ oργαvιoμoιj Περ(Θαλψηq Aoφαλιoμ6-
vωv τoU Δημoofoυ (o'Π.A.Δ.).'......

ΔloPoΩΣElΣ ΣΦAΛMAτΩN
Δι6ρΘωoη oφdλματog αrηv 55674/YnΕl 41 00678lΕ18-

12-2o1o απ6φαoη τoυ Yφυπoυργoι1 oικovoμ(αg
Aιrrαγωvιαrικ6τηταg και NαυτΛiαξ..................'----

AΠoΦAΣEtΣ
ΑριΘμ. Y 305 (1)

AΞiη-oη καηκ6ιrrωv Γεvικoιj Γραμματ6α ηs Kυβdρη-
oηξ κατd τη διdρκεια τηq απoυoiαq τoυ Σωτflρη Λιj-
τρα, Γεvκoιj Γραμματdα τηs Kυβdρησηs.

o ΠPΩΘγΠoYPΓoΣ
'Exovrαq υπ6ψη:
1. Tιq παραγρdφoυq 1 τoυ dρΘρoυ 27 και2τoυ dρΘρoυ

74τoυ π.δ.63/2005 "Kωδικoπo(ηση τηq voμoΘεofαg για
τηv Kυβdρηση Kαι τα Kυβερvητικd 6ργαvα, (A'98)'

2. To γεYovξ 6τι απ6 τηv απ6φαoη αυτιj δεv πρoKα-
λε(ται δαπ6η oe βdρoq τoυ κρατικoιj πρoi.iπoλoγιoμoιi,
απoφαo(ζoυμε:

Kατd τη διdρκεια τηg απoυo(αg τoυ Γεvικoιj Γραμμα-
τεα τηq Kυβ6ρηoηs Σωτflρη Λιjτρα, καΘfκovrα Γεvικoιj
Γραμματ6α τηq Kυβ6ρησηq Θα αoκε( o Γειiργιoq Avε-
μoγι6wηq, Πρoi'αr6μεvoq τoυ Noμικoιj Γραφε[oυ τηg
Γεvικrjq Γραμματε[αq τηq Kυβ6ρvηoηq.

H απΦαoη αυτf vα δημooιευΘεf αrηv Eφημερ(δα τηq
Kυβερηoεωq'

Aθfvα, 10 Φεβρoυαρfoυ 2011

o ΠPΩΘYΠoYPΓoΣ
ΓEΩPΓloΣ A. ΠAΠANΔPEoγ

10 Φεβρoυαρfoυ 2011

AριΘμ. Y9/137380 e)
Tρoπoπo(ηoη και oυμπλfρωση τoU Kαvovιoμoιi Παρo-

1ιiv τoυ oργαvιoμoιj Περ(Θαλψηq Aoφαλιoμ6vωv τoυ
Δημoo(oυ (o.Π.A'Δ').

ol YΦγΠoYPΓot
olκoNoMlκΩΝ -YtEtAΣ κAl κolNΩNlκHΣ AΛΛHΛEΓI_YHΣ

Ev6ψει εφαρμoγiq τoυ oυατfματoq α) ηλεκτρovικfu
oυvrαγoγρdφηoηq φαρμdKωv και ηλεκτρovικfiq κατα_

xι6ριoηq παραπoμπιilv για παρoκλιvικdq εξετdoειq απ6
1t9Ι2o1o και λαμβdvovταq υπΦη β) τηv αv6γκη ελdγxoυ
τωv δαπαvι6v για vooriλια εξωτερικoιJ oε φoρεig πoυ
δεv απoδ61ovται τo E112 κoΘι6q και γ) τηv αδυvαμ(α
oυoιαoτικoιj ελdψ1oυ τηq σUvταYoγρ6φησηξ πoU πρo-
καλε[ται απ6 ιδιιiτεg ιατρoιig μη oυμβεβλημ6voυq με
τov o.Π.A.Δ.

Kαι 6xoιrrαg UπΦη τιg διατdξεη:
1. τηq παρ.1 τoυ dρΘρoυ 7 τoυ N.2768Λ999 "PιJΘμιoη

ouurαξιoδoτικιiv Θεμdτωv, oιiαrααη voμικoιi πρooι6πoυ
x.\η., (ΦEK 273lτ'A')'

2. Τηv υπ' αριΘμ. 2Λ9010094128-1-2004 κoιη απ6φα-
ση τωv Yφυπoυργι6v oικovoμfαq και oικovoμικιiv και
Yγε[αq και Πρ6voιαg "Kαvovιoμξ Παρoχι6v τoυ oρ-
γαvιoμoιi Περ(ΘαλΨηq Aoφαλιoμ6vωv τoU Δημoo(oυ
(o.Π.A.Δ.)" (ΦEK 323/τ.B' 111-2-2004).

3. Tηv υrd αριΘμ. oικ.2/70nt0094l8-2-2005 κoιvfi απ6-
φαση τωv Yπoυργ6v oικovoμ[αq και oικovoμικtbv και
Yγε(αq και Koιvωvικfrq ΑMηλεγγηg "N6og Kαvovιoμ6ξ
Παρo1ι6v τoυ oργαvιoμoιj Περ[θαλψηg Aoφαλιoμdvωv
τoυ Δημooioυ (o.Π.A.Δ.), (ΦEK 213/τ'8' l17 -2-20 05).

4. Tιq διατdξειq τoυ Π.Δ/τoq 1Δ12004 (ΦEK/A'I84).

5. To dρΘρo 90 τoυ Π.Δ. 63/2005 "Kωδικoπoiηση τηq
voμoΘεofαq για τηv Kυβ6ρvηoη και τα κυβερvητικd 6ρ-

lαvαl (A'98)'
6' Tηv αριΘ. Y9Λ46801/31-3-2008 κoιη απ6φασTl τωv

Yπoυργι6v oικovoμ(αq και oκovoμικι6v και Yγεfuq και
Koιvωvικfig Aλληλεwιhq "Tρoπoπo 

(ηση και oυμπλri-
ρωση τηξ υrt' αριΘμ. oικ.2l70DΙ0094l8-2-2005 κoιηq
υπoυργικf1g απ6φαoη9 oNιioq Kαvovιoμξ Παρoxιbv τoυ
oργαvιoμoιi ΠερiΘαλΨηq Aoφαλιαμ6vωv τoυ Δημoo(oυ
(o.Π'A.Δ.), (ΦEK Ζ3lτ.B' l17 -2-2005).
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7. Τηv υrt' αριΘμ.267212009 (ΦEK 2408lτ'B'19-12-2009)
απ6φααη nAv6Θεoη αρμoδιoτliτωv στov Yφυπoυργ6
oικovoμικιbv Φλιππo Σα1ιvδη,.

8. Tηv υrt' αριΘμ. oικ' 12840511410'2010 (ΦEK 1647lτ.8'l
15-10-2010 απ6φααη oAvdΘεoη αρμoδιoτliτωv αrov Yφυ-
πoυργ6 Yγε[αq και KoιvωvιKfq Aλληλεγγηs Mιxαfλ
Τιμoo[δη,.

9. To dρΘρo 49 τoυ N. 3370/20ο5 (ΦΕK176lΝ 111-7-2005)

"oργdvωoη και λειτoυργ(α τωv Yπηρεoιι6v δημ6oιαξ
Yγεfαq και λoιπdg διατ6ξειq,.

10. Τo Π.Δ. 89Ι2o1o (ΦEK 154/τ.A'17-9-2010 oΔιoριoμξ
Yπoυργι6v, Avαπληρωτι6v Yπoυργ6v και Yφυπoυρ-
Yι6v,.

11. To αριΘμ. 11314-11-2010 dYYραφo τoυ oργαvιoμoιj
Περ(ΘαλΨηq Aoφαλιoμ6vωv τoυ Δημooioυ (oΠ.A.Δ.) με
τo oπo(o διαβιβdoτηκε τo αριΘμ. 405127-10-2010 απ6-
σπασμα πρακτικoιj τoυ Δ.Σ. τoυ αvωτ6ρω oργαvιoμoι1
o1ετικd με τρoπoπo(ηoη και oυμπλfρωση τηq υrd αριΘμ.
2t7 on rc 09 4 t 8-2-20 05 (ΦEK Ζ 3/τ.B' l17 -2-20 05) oΝιio g Kα-
vovιoμξ Παρoχι6v τoυ oργαvιoμoιj Περ(ΘαλΨηq Aoφα-
λιoμdvωv τωv Δημoo(oυ (o.Π.A.Δ),'

12. Τo γεγovξ τηq σUvερYαo(αq εφεξiq τoυ o.Π.A.Δ.

μ6vo με oυμβεβλημdvoυq Γιατρoιjq, Φαρμακoπoιoιig,
oδoιrr(ατρoυg, Eπαγγελματ(εq Yγεiαq Πρ6voιαg, κ.λπ.
Θα επφdρει eξoρΘoλoγιoμ6 τωv δαπαvιiv Yγειovoμικrjg
Περ(ΘαλΨηq Aoφoλιoμ6vωv τoU Δημoo(oυ, απoφαo(-
ζoυμε:

Tρoπoπoιoιiμε και oυμπληρι6voυμε τηv υrt' αριΘμ. oικ'
2Γ7o29loo94 κoιη απ6φασTl τωv Yπoυργι6v oικovoμfug
και oικovoμικιiv και Yγε(αq και Koιvωvικfq AMηλεw6ηq
oNιfoq Kαvovιoμ6q Παρoxι6v τoυ oργαvιoμoιj Περ(Θαλ-

ψηq Αoφαλιoμdvωv Δημoo(oυ (o.Π.A.Δ) (ΦΕΚ Δ3lτ'B'l
17-2-2005) και 6πω9 61ει τρoπoπoιηΘε(και oυμπληρωΘε(
μεταγεvdαrερα ωq ακoλoιjθωq:

1. To π6μπτo εδdφιo τoυ 6ρΘρoυ 2 αvτικαΘ(αrαται
ωq ξfq:

"Ωg "πρoμηΘευτξ, vooιjvτoι oυμβεβλημ6vα φυoικ6
πρ6oωπα (ιατρoζ oδovτ(ατρoι, φoρμoKoπoιoζ φυoιoΘε-
ραπευτdq και 6λλoι επαγγελματiεq υγε(αξ και πρ6voιαq)

i oυμβεβλημdvα voμικd πρ6oωπα δημoo(oυ ri ιδιωτικoιi
δικα(oυ (voooκoμε(α, ιδιωτικ6q κλιvικdq, Θεραπευτrjρια
1ρ6vιωv παΘfioεωv, ιδιωτικd διαψωαrικd ερYαατfρια,
πoλυi'ατρε[α, πoλυoδoιrrιατρε(α και τμιjματα εξωτερι-
κι6v ιατρε(ωv ιδιωτικι6v κλιvικιilv), τα oπo(α παρ61oυv
υπηρεofεq φρoιrr(δαq υγε(αg και πρ6voιαg κ6τω απ6
τιg εκdαroτε v6μιμεq πρoUπoΘdoειq. oι ιατρo[ τoυ EΣY
και τωv Παvεπιoτημιακι6v Noooκoμε(ωv και Eργooτη-
ρ(ωv Θεωρoιjιrrαι αυτoδικα(ωq oυμβeβλημdvoι με τov
o.Π.A.Δ.,.

2' To εδdφιo Θ) τηq παραγρ6φoυ 2 τoυ dρΘρoυ 5
καταργε[ται.

3. Στo πριilτo εδdφιo τoυ Kεφαλα(oυ A τoυ dρΘρoυ 6
διαγρdφεται η φρdση "oι αoφαλιoμdvoι μπoρoιjv vcι κα-
ταφειiγoυv και σε μη oυμβεβλημ6voυq πρoμηΘευτ6q,.

4. Στo τ6ταρτo εδdφιo τoυ Kεφαλα[oυ A τoυ dρΘρoυ
6 διαγρdφεται η φρdση nΣτηv περiπτωση μη oυμβεβλη-
μdvoυ πρoμηΘευτf o dμεoα ααφαλιoμdvoq ε(vαι υπειj-
Θυvoq Yια ηv oυμμ6ρφωoη αυτf τoυ πρoμηΘευτf,,.

5. ΔιαYρdφεται τo 6κτo εδdφιo τoυ Kεφαλα(oυ A τoυ
dρθρoυ 6, oσμφωvα με τo oπo(o *oι αμoιβdg τωv υrη-
ρeoιι6v ΠΦY αrηv περ(πτωoη μη oυμβεβλημdvoυ πρo-
μηΘευτf καταβ6λλovται απ6 τov (διo τov αoφαλιoμdvo
και απoδ(δoιrrαι τα πρoβλεπ6μεvα απ6 τιg ιo1ιioυoεq

διατdξεξ πoo6 αιov dμεoα αoφαλιoμdvo μετd τηv υπo-

βoλf τωv απαρα(τητωv δικαιoλoγητικι6v".
6. Στo πρι6τo εδdφιο τou Kεφoλαbυ A1'2 τoυ dρ-

Θρoυ 6, πριv απ6 η λ6ξη αιατpoξ>, πρooτfΘεται η λdξη

"oυμβεβλημ6vouq,. Aκ6μη, αιrτικαΘ [oταται η πρ6ταoη
(η περ(Θαλψη παρ6xεται επ(oηq και στcι εξωτερικd ια-
τρε(α τωv voooκoμε(ωv, τωv ιδιωτικι6v voooκoμεfωv
μη κερδooκoπικoιJ xαρακτf1ρα, τωv κ6ιrrρωv υγεiαg και
τωv περψερειακι6v ιατρεiωv", με τηv πρ6ταoη "η περ(-
ΘαλΨη παρ61εται επ(oηq Kαι στα εξωτερικd ιατρε(α τωv
voooκoμε(ωv τoυ EΣY κCιι τωv παvεπιστημιακι6v vooo-
κoμε(ωv, τωv ιδιωτκιΙlv voooκoμε(ωv μη κερδooκoπικoιj
xαρακτfρα, τωv κ6vrρωv υγεiαq Kαι τωv περιφερειακιiv
ιατρε(ωv,'

7. To Kεφdλαιo A'5.3. τoυ dρΘρoυ 6 αιrτικαΘ(αrαται
ωg εξτjg:.Τα φdρμακα και oι oυo(eg τηq παρ. A.5.1. xo-
ρηγoιivται απ6 φαρμακε(α και μ6vo, βdoει ηλεκτρovικd
εκδιδ6μεvωv oυvταγι6v i/και oυvrαγι6v τoυ συVταγo-
λoγioυ,6πωq πρoβλ6πεται απ6 τov εvια(o τιjπo oυvrα-
γoλoγ(oυ τωv αoφαλιoμdvωv τoυ o.Π'A.Δ., oι oπo(εg
ε(vαι εγκεκριμ6vεq απ6 τov o.Π.A.Δ. και ακoλoυΘoιiv τιg
πρoβλεπ6μεvεq κατ6 περ[πτωoη v6μιμεq διαδικαo(εg.,

8. To Kεφdλαιo A.6.2. τoυ 6ρΘρoυ 6 αvτικαΘ(αrαται
ωq εξfiq: *H oδoιrrιατρικfi περ(Θαλψη παρd1εται απ6
oυμβεβλημdvoυg oδovτιdτρouq και oυμβεβλημ6vα πo-
λυoδovrιατρε(α ηq ελειjΘερηq επΛoγηg τoυ αoφαλι
oμ6voυ,.

9. Στo Kεφdλαιo A.6.4' τoυ dρθρoυ 6, τα αroιxε(α
α) και γ) αyrικαΘ(αταvται ωq εξfq: nα. Hλεκτρovικf f/και
xειρ6γραφη ειoαγωγlj τωv απαιτoσμεvωv εργασιιiv και
τωv αyτ(oτoι;1ωv τιμιiv στo συvταγoλ6γιo τoυ ασφα-
λιoμ6voυ.

γ. Yπoγραφf και oφραγiδα τoυ Θερ6πovrα oδovrι6τρoυ
γιCι ηv πραγματoπo(ηoη τωv εργαoιι6v ατo ηλεκτρovικ6
εκδιδ6μεvo f/και xειρ6γραφo σUvταγoλ6γιo".

10' To Kεφdλαιo Γ.5' τoυ 6ρΘρoυ 8 αvτικαθfoτoται
ωq εξfq:

o1. Στιq xι6ρεq τηq E. E' η voαηλε(α τ6oo για τouq
dμεoα 6oo και για τoυq dμμεoα αoφαλιoμ6voυq, εγκρ(-
vεται για Kρατικ6 Noooκoμε(o τo oπo(o δ61εται τo
6vτυπo E112 6πωq αυτ6 τρoπoπoιε(ται κdΘε φoρd. Στιq
περιπτιioειg πoυ απαιτηΘε( vα διεvεργηΘo6v εξετdoειξ
εκτξ τoυ Noooκoμε(oυ 6πoυ για τη vooηλεiα γ(vεται
απoδεκτ6 τo E11Ζ και oι oπo(εg δεv 1ρειivoιrται oε αυτ6,
απoδ(δεται η δαπdvη αυτι6v oιiμφωvα με τα πρoσκo-
μιβμεvα τιμoλ6για με oυμμετoχli τoυ αoφαλιoμdvoυ
20% oτη oχeτικli δαπdvη. Για παιδιd 6ωq 16 ετι6v η
oυμμετo1ιj αv6ρ1ετoι oε 10"/"'

Στηv περ(πτωoη αυτfi απαιτεiται ιατρικf1 γvωμdτευ-
ση τoυ θερdπovτog ιατρoιj τoυ Νoooκoμεfoυ, πoυ Θα
αιτιoλoγε( ηv αvαγκαι6ητα πραγματoπo(ηoηg αυτι6v,
καθι6q και βεβα(ωoη τoυ Noooκoμε(oυ 6τι δεv χρειiθη-
καv στo 6ιrrυπo E112

2 Για voαηλε(o dμεoα fl 6μμεoo αoφαλιoμ6voυ oε
δημ6oιo voooκoμε(o i oε ιδιωτικi πτ6ρυγα Δημoo(oυ
Noooκoμεfoυ 6πoυ τo E112 δεv γ(vεται απoδεκτ6, f, oε
αμιγι6q διωτικ6 voooκoμε(o, Θα απoδ(δεται η δαπdvη
oιiμφωvα με τα πρoσκoμιζ6μεvα τιμoλ6για με συμμε-
τofi τoυ αoφαλιoμdvou στη oυvoλικti δαπdvη κατd
πooooτ6 20"/o. Για παιδιd 6ωq 16 ετι6v η oυμμετoxf
αv6ρxεται oe 10%.

Πρoκειμ6voυ vα vooηλευτε( o αoφαλιoμdvoq (dμεoα
ri dμμεoα) oτα αvωτdρω, Θα πρ6πει τo περιoτατικ6 vα
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Xρfζει dμεoηq vooηλε(αq η oπo(α δεv μπoρε[ vα γ[vει
oε δημ6oιo voooκoμε(o τo oπo(o απoδ6xεται τo E112,

και η oπo(α Θα επιβεβαιι6vεται τ6oo απ6 τηv lατρικfi
Γvωμdτευοη τoυ Θερdπovrog ιατρoιi,6oo και oπ6 τηv
Eιδικf Yγειovoμικf Eπιτρoπf '

Στηv περ[πτωoη voοηλε(αq oε lδιωτικfl πτ6ρυγα Δη-
μoo(oυ Noooκoμε(ou 6πou τo E112 δεv γ(vεται απoδεκτ6,
Θα πρooκoμ(ζεται βεβα(ωoη τoυ Noooκoμεfoυ περ( μη
απoδo1riq τoυ E11}.

11' H παρdγραφoq 1 τoυ dρΘρoυ 11 αvrικαΘ[αrαται ωq
εξfu:"Για ηv αγoρd υπηρeoιιiv περ(Θαλψηq, φαρμ6κωv
και λoιπιiv ειδι6v και μ6oωv περ(ΘoλΨηξ, o oργαvιoμξ
αυvdπτει oυμβdoειg με φυoικd και voμικd πρ6oωπα (πoυ
vooιjvται ωq (πρoμηΘευτ6q,, dπωq πρoβλdπεται απ6 τo
ΑρΘρo 2ΦΕΚ Δ3t2oO5), με τιg oπo(εg πρooδιoρfζorrrαι
τα δικαιι6ματα Kαι oι υπoxρειδoειq τωv oυμβαλλoμ6-
vωvr.

't2. To εδdφιo Θγ, ηq περ(πτωoηq A.8.3. τηq παραγρd-
φoυ A.8. τoυ dρΘρoυ 6 αιrrικαΘfαrαται ωg εξfig:

nAπλd διαγvωαrικd μ6oα δηλαδi oυoκευf μdτρηoηq
oακχ6ρoυ κdΘε π6vτε (5) xρ6vιo, καΘξ και τα αvoλι6-
oιμα κατd μf,vα απαραiτητα υλικ6, δηλαδi:

1. Για τoυg ιvooυλιvoεξαρτ6μεvoυg πdo1oιrrεg απ6
oακ1αρι6δη διαβflτη (διαβfτηs τιiπoυ l), Xoρfγηoη dωq
2OO ταιvιι6v μ6τρησηc oακxdρoυ αro α[μα/ μfvα, dωq
150 ακαρφιαrf,ρωv/μflvα και 6ω9 50 ταιvιι6v μdτρηoηq
κετovιiv ατo α[μα/dτog.

2. Για τoυq ιvooυλιvoΘερoπευ6μεvoυq πdαχoιrrεξ oπ6
oακ1αρ6δη διαβfτη, χoρfμ'ιση 6ωq 100 ταιvιιilv μ6τρη-
αηg oακxdρoυ oτo α[μα/μfvα, 6ωq 50 oκαρφιαrfρεq/
μfvα f 1OO/δ(μηvo και dωg 30 ταιvιι6v μ6τρησηc κετovιiv
αro α(μα/dτog.

3. Για τoυg π6q1ovrεg απ6 oακ1αρι6δη διαβfη πoυ
λαμβ6voυv αvτιδιαβητικd διoκ(α, χoρiγηση 6ωq 50
ταιvιιδv μ6τρησηc oακ1dρoυ ατo α[μα/δfμηvo, dωq 50
oκαρφιoτfρωv/δfμηvo.

4. Για τoυg πdαχoyτεq απ6 oακxαριiδη διαβt'lη πoυ
αvτιμετωπfζovται με διαιτητικfi αγωYfi, xoρfiγηoη iωq
50 ταιvιι6v μ6τρησηξ oακxdρoυ oτo α[μα/τρ(μηvo Kαι
εΦ 50 oκαρφιατfρωv τρ[μηvo'

5. Σε διαβfiη κιjrlσηq, χoρftγηση 6ωq 100 ταιvιιiv μ6-
τρησηξ oακxdρoυ oτo α(μα/μrivα,100 6ωq oκαρφιαrf-
ρεs/μΙivα κoι 10 ταιvιι6v μ6τρηoηq κετovι6v αro α(μα/
δ(μηvo.

6. Για τoυg πdo1oιrτεξ απ6 oακxαριilδη διαβfτη πoυ
κdvoυv xρfoη αvrλiαq oυvεχoιh dγ1υoηg ιvooυλivηq,
χoρfiΨ'tση 25O ταιvιι6v μ6τρησηq oακxdρoυ αεo α(μα/

μfvα,25O oκαρφιαπiρεc/μflvα και 50 ταιvιι6v μ6τρηoηq
κετov6v αro αiμα/6τoξ,.

13. To εδdφιo 7, τηg περ(πτωoηq A.8.4. τηg παραγρd-
φoυ A.8' τoυ 6ρΘρoυ 6 αιrrικαΘfατoται ωξ εξflq:

*Στoυq ιvooυλιvoξαρτιiμεvoυq αoΘεvε [g: αvrλ(α oυ-
vε1oιig 6Yxroηq ιvooυλivηq αvd π6ιrrε 6τη (5 dτη) και
αvαλιioιμα υλικd αξiαq μ6xρι διακoo(ωv ευρι6 (200 9
αv6 μflvo (1 μfvα), τα oπo(α Θα χoρηγoιiyται με βdoη
τηv εξiq διαδικαo(α (oιJμφωvα με τηv απ6φααη τoυ Δ.Σ'
τoυ oΠ'A.Δ. ατιq 2.6.2004 αρ. πρακτικoιi 123):

α) Γvωμdτευση για ηv αvdγκη τoπoΘ6τηαη9 τηq φo-
ρητiq αvτλ(αq, αιτιoλoγημ6η και τeκμηριωμ6vη επαρ-

κιiq απ6 διαβητoλoYικ6 ιατρε(o fl κ6rrrρo Kρατικoιj τi

Παvεπιαrημιακoιj Noooκoμε(oυ τηq xι6ραq ατo oπo(o
υπηρετε( εξειδικευμ6vo πρooωπικ6 αrηv τoπoΘdτηoη
και παρακoλoιjΘηαη τωv αoΘεv6v με αvτλ(α ιvooυλ(ηq
και βεβα(ωoη για τηv αδυvαμiα ριjΘμιoηq τoυ oακxαριil-
δη διαβiτη μετd απ6 vooηλε(α τoυ στo voooκoμεfo.

β)Eκδooη απ6φαoηq Xoρ{γησηs απ6 τη Δ2 Δ/vση
Yγειovoμικfg Περ(Θαλψηq τoυ o.Π.A'Δ. ιiαrερα απ6
dγκριoη τηq επιτρoπfiq αvτλιι6v 6γxυoηq ιvooυλ(vτ]q
τoυ KEΣY.

γ) Av<6τερo πoo6 απ6δoσηq στov δικαιoιi;1o αoφαλι-
oμ6vo vα oριoτo0v τα διjo χιλιdδεq ευριil (2.000 €) μαζ(
με τo Φ.Π.A. κdθe π6vτε (5) xρ6vια και Xωρ(q oυμμετoxrj
τoυ αoφαλιoμ6voυ.

δ) Xoρriγηoη επ[σηξ τωv υλικιiv τα oπo(α ε[vαι απα-
ρα(τητα για τη λειτoυργ(α τηq αvτλfαg (αvαλι6oιμα) και
μd1ρι τoυ πoooιj τωv διακoo(ωv ευρι6 (200 € ) με Φ.Π.A.

μηvια[ωg και 1ωρig ουμμετoxli τoυ αoφαλιομdvoυ.
Για τηv απ6δooη τηq oχετικfq δαπdvηg ε(vαι απα-

ραiτητη η αvαγραφl'l τηq στo βιβλι6ριo υγε(αq τoυ
αoΘεvoιiq".

14. Στo τdλog τoυ dρΘρoυ 11 πρoαrfθεται παρ6γραφoq
4 ωq eξrg: *4 o o.Π.A.Δ' 61ει τo δικαiωμα vα τρoπo-
πoιrjoει μovoμεριΙη 6ρoυq τηξ oιiμβαoηq f1 vα πρoβε[
oε διακoπf αυτιig, με τηv υπoxρdωoη τηq 6γγραφηq
εvημdρωoηq τoυ πρoμηΘευτfi τoυλ6xιαrov τρι6ιrτα (30)

ημ6ρεc πριv τηv τρoπoπo(ηoη".
15. Στo τdλoq τηq παρ.1 τoυ dρθρoυ 13 πρoαrΘεται

τo ακ6λoυΘo εδdφιo: uΔαπdvεg πoυ υπoβ6λλoιrrαι απ6
1l9t2o1o με ηλεκτρovικd εκδιδ6μεvα παραπεμπτικd, τα
oπo(α ε(vαι εγκεκριμivα απ6 τov oΠAΔ, αvαγvωρζo-
Vται και εκκαθαρ(ζoιrrαι με τov [διo τρ6πo, xωρh vα
απαιτε(ται η παρdλληλη αvαYραφf τωv oυιrroγιilv αro
βιβλιdριo τoυ αoφαλιoμ6voυ, εφ6oov dxoυv τηρηΘεi
oι πρoβλεπ6μεvεg διαδικαo(εq Θει6ρηoη9, 6πω9 αυτdg
καΘoρ(ζovrαι με απoφdoειq τoU Δ.Σ. τoυ oΠAΔ".

H oπ6φαoη αυτfi vo δημooιευΘεfαrηv Eφημερ(δα τηq
Kυβερvηoεωq.

AΘfvα, 2 Φεβρoυαρ(oυ 2011

ol YΦγnoYPΓol
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ΦlΛlΠnoΣ ΣAxtN]ΔHΣ

γΓElΑΣ
KΑι KoιΝΩNlKHΣ ΑΛΛHΛEΓΓYHΣ

MlxAHΛ TlMoΣtΔHΣ

#
ΔloPΘΩΣE!Σ ΣΦAΛMAτΩN

(3)

Στηv αριΘ. 5ω7 4 ΝnΕ l 4 l 0 067 8 lΕ l 8-12-201 0 απ6φαoη
τoυ Yφυπoυργoιi oικovoμfαq, Aιrrαγωvιoτικ6τηταg και
Nαυτλ(αq, πoυ δημooιειJΘηκε οτo ΦEK 1950/14122010
τ.B'κoι αφoρd αrηv oλoκλιiρωση τηq επdvδυoηg "ΦAN_
NY ANΩNYMH ETA|PE|A ENΔYMATΩN, με αιjξo\Γrα oριΘ-

μ6 (7) ατo (δ) oxετικ6 πoυ αvαφ6ρεται στo ιiψoq τoυ
Tραπεζικoιi Δαvε[oυ, τo πooooτ6 .357o" πoυ αvαγρd-
φεται, διoρΘι6vεται στo oρΘ6 "32,78"/"".

(Aπ6 τo Yπ. oικ.A.N.)


