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EΦHMEPIΣ TΗΣ KYBEPNHΣEΩΣ
THΣ EΛΛHN IKHΣ ΔHMoKPATIAΣ

TEYXoΣ ΔEYTEPo Aρ. Φιiλλoυ 3008

AΠoΦAΣEtΣ

AριΘ. Φ.90380/oικ.32290/4456
Tρoπoπo(ηoη τηg αριΘ. Φ.90380/25916 13294 13'11'2011 (ΦΕK

B' 2456) κoιvfq υπoυργικl1g απ6φαoη9.

ol YΠoYPΓol
oIKoNoMlKΩN -

EPΓAΣ|AΣ KAl KolNΩNIKHΣ AΣΦAΛlΣHΣ -

YΓElAΣ KAt KolNΩNlKHΣ AΛΛHΛEΓΓYHΣ

Exovταq υπ6ψη:
1. Tιq διατdξειg τωv dρθρωv 19, 30 και 31 τoυ v. 3918/2011

(A'31) "Διαρθρωτικdg αλλαγ6q oτo oιjoτημα υγε(αq και
dλλεg διατdξειg,.

2. Tιg διατ6ξειq τoU dρθρoυ 72 τoυ v. 3984/2011 (A'
150) "Δωρεd και μεταμ6oxευoη oργdvωv και dλλεq δια-
τdξειq,.

3. Tιq διατdξειq τoU dρΘρoυ 90 τoυ π.δ/τoq 63/2005
(A'98) "Kαiδικα ΝoμoΘεo(αq για τηv Kυβdρvηoη και τα
Kυβερvητικd oργαvα,.

4. Τιq διατdξειq τoυ π. δ/τoq 11012011 (A' 243) "Διoρι
oμ69 Αvτιπρo6δρωv τηq Kυβ6ρvηoηq, YπoυρYι6v, Αvα-
πληρωτιiv Yπoυργιiv και Yφυπoυργι6v,.

5. Tιg διατdξειq τηg αριΘ. Φ.90380/259161329413-11-2011
(ΦEK B'2456) κoιvl1q υπoυργικfq απ6φαoηq.

6. Τηv αριΘ. 5219η ΣυvεδρfuoηlΔ11.2011απ6φαoη τoυ
Δ.Σ. τoυ E.O.Π.Y.Y.

7. To γεγov6g 6τι δεv πρoκαλε(ται πρ6oΘετη επιβd-
ρUvση στov Kρατικ6 Πρot1πoλoγιoμ6 oιiτε oτov πρoU-
πoλoγιoμ6 τoυ E.oΠ.Y.Y., απoφαo(ζoυμε:

29 Δεκεμβρioυ 2011

Στo τ6λo9 τoυ dρΘρoυ 23 τηg αριΘ. Φ.90380/25916/3294/
3-11-2011 (ΦEK B'2456) κoιvηq υπoυργικηg απ6φαoηq

"Evια(og Kαvovιoμ6g Παρoxcδv Yγε(αg (EKΠY) τoυ EΘvι-
κoιJ oργανιoμoιj Παρoxι6v Yπηρεoιι6v Yγε(αg (Ε.o.Π.Y.Y.),

πρooτ(Θεται εδdφιo, ωq ακoλoιJθωq:
nlατρo( τoυ EOΠYY, εκτ69 ωραρbυ εργαo'[αg τouq, Kα-

θιig και lατρo( μη oυμβεβλημ6voι με τov EOΠYY διjvαvται
vα συVταγoγραφoιjv oε αoφαλιoμdvoυg τoυ, φαρμαKεU-
τικd oκευdoματα τξ παρακλιvικ6g εξετdoειq πoU Θα εκτε-
λoιjvται απoκλειoτικd oε oυμβεβλημ6vo με τov EOΠYY
διαγvωoτικd κ6vrρα, μ6vov με τηv Hλεκτρovικf oυιrιαγo-
Yρdφηση Kατ'εφoρμoγη τωv διατdξεωV τoU ν'389212010
(A'189) "Hλεκτρovικf καταxιliριoη και εκτ6λεoη ιατρι
κriv oυvταγιiv Kαι παραπεμπτικι6v ιατρικι6v εξετdoεωv,,
αφo( πιoτoπoιηΘoιjv και εκδηλriooυv τηv επιΘυμ(α τoυq
αυτη με τηv υπoβoλη υπειjθυvηg δηλωoηg.,

Η ιoxιig τηq παρoιjoαg απ6φαoηq αρx(ζει απ6 τηv
1.1.2012.

H απ6φαoη αυτf vα δημooιευΘε( oτηv Eφημερ[δα τηq
Kυβερvfioεωg'

Αθfvα, 29 Δεκεμβρ(oυ 2011
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