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Θfμα: Αιτξματα αoφαλιo;-ι',1v($ν απδδcη6 δαπι.ιrηq για επiοκε\l11 gg
γt.ιιτροriq rruμ.βεβλημ'ivουq με tοι/ ΟΓt4Δ και τοv ΟΑEE

EvημεΓcρt}ξ,cρ|ιε οτr γιατρ,οi ουμβcβ;ιημ.ri,,,οι }.ιi} Eoν ΟΙ-LιΔ καi τOvO.AEE, παρ& Τη} ε1ηη6ρωοη ,or'ffi, dτι,_μιlιοpοτ5ν vα επιλ.θξουv Και \,&δηλΦοουν εγγρdι,φ(Φξ η-{Ξη.r' r1λεoτffi,,*η ε:,u*λr*l eΦ@La€ε. ηβοιi}ηcrη τουζ vα μ1" oquηρu'oο, i*ΓΨ μnε τη ρΦΦμιαη που ιαμiει απδ

l1#o, 
1 τουq uoφoλ,oμ,iνουq ,.r, ΙΚΑ-EΤΑ'il;; καταβολη Τηζ*1o="ψξ6 αgιi το Ιδρο-μα;€Γ,'ΙΓ-τΦ iπρπi;αr,, ,roραμrorΙ, ατι6 λf.οτεζ rrου6y-ουv αvα1lτηθε{ rαr δ.6μ,:1,τ{{L ασφαir.r|i*.,orn ειοzrρ6rτιi νοιlL'.μιi1γtι.ι,.ιιjι.

Στη αυv€χεια σι αοφαλι'ομdvοι ζηrοriv ην α:τδδr-lαl1 τηg δαπι1vr1q μ$αωη6 dκταlc.ι:ηg περi θαλψη5.

Eπεlδη ο:. ρυθμiιΣsιζ που εφαρμιiζοvτ{Ιι οTοχε,,Ουν ζrη1 βελτiωοη τξqεξυrεr]ριiτησ']ζ τ(Φ1/ ααcpαλιαμεvωv ι(αl 6μ σΤην ο.ι,lcονομικη τΦυζεπιβd'ρυvΓ''l'l, παριικαλοιiμε r'α εγκρiν*i"o, 
"α αr"-{μrατα ου;-ιφωνC{ Fιs tηδιαδικαοto ηζ 6κ.rα.κη9 περ i{rα.λψηc"

Eτnαη1ιαivΦ,υμε οiιcο6 οτι;

" Κα1& ην ':ποβ,λi o.!! αtτηοηg Οι υπ:tiρξσiεq υ,yε[αq {}α ελ€γ1ο,ι.lναπο τι4 λiατε6 που δια(}Ξ".rrrr *oi ιto αημιειΦvοL}v αv ο γιατρ6q εiναl.ο-ιl;{tεβξμε:νσg με Τοv OΙΙΑΔ ξ τ,:ν ΟΑEE.
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' Στη αιrvε1ειιι αυvτιiοοουν 
.καrfιστ,6.οει6 μfα με γιατρουq ΤουΟΠΑΔ *1' μiα με γιατροlig Taυ oiε Kαι τ(:i, ατοι16εiα .ζα)ν

αοφαλιo μθvωv αvτ{.aτοι1α πoυ κ:ατεβαλαv αμοιβτ1 
"

' Οι καταα'i:ιi,αεη αυτi:g θα υπoγρ αtροvται απι3 τουq Διευθυντεζ τ(Φνυπ1ρεο'l,ιilv υγε{αq κο;ι θα ειαβiβ*6οoro, .og r-lπηρεοωq αοφ6λ,ι,r:η9cδατε' 6ταv υποβiuηθιxiν α.π6.o,,,;\norρr;;- 
μω.rα τηv θκδοcrrl ηζo1ετικηq ιlπουργικη6 απδφααηg - ι}Ι.κατααr&αεξ γ1α tην πληρωμl1του6} ν{Ι ελεγ1θεi rΙv για Το.ι, iδιο αoφα.λιoμiνο υπ&py'ετπαρ&λ\λ,r, αiπlo-Π 'yια απδδοαη δαπωη6 ,.o, δικαιoλογητικιi γιατηv π\ραlμη του γτι:ιτροι}' Αv ,1ιιrπιοrorεoοu τ6τοιε6 περιπτcΙlοεηδεν θα πλτ1ρcυvεται o yιατρδq.

Στη υπηρεοiεg 'υγεiα5.ιου Ιδρ'ιiμιατσq <rτl4 οποιεζ δεv εκτελεiται κd,πoιαιατρικη εξ€ταoη η πρdξη i,πΦζ n-1_δo*'μo"ιo 
"i"*σηζ *αι παρ&'.)'}ηΧαδει' υπιiρ1ει oι'μβααε1- του lκa-nτ'e'M 

-;;* _;η" 
εκτdλειη η* ηπαρctπο,-ιτnΙ yι," αιlτξν απ6 γιατρ6 του ()ΓΙΑΔ'η rcrυ ΟΑEE θα εγκρfγg.ε*,απο τοv ελεyκη του Ιδριiμ,,r.oq *αι ατη ουνεx,εια θα αποδiδεται δαποημfαω τηg ilcτακτl1q περiboλ,rrηg rro rην εκτ6λεαη ηq,
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