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                                   ΠΡΟ : 

1. Όιεο ηηο Ννκαξρηαθέο θαη Σνπηθέο Μνλάδεο 

Τγείαο ΙΚΑ  

2. Όια  ηα Πεξηθεξεηαθά θαη Σνπηθά 

Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ ΕΣΑΜ  

 

          ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ : 

1. Γξαθείν Δηνηθεηή  

2. Γξαθεία Τπνδηνηθεηώλ 

3. Δηνίθεζε Έξγσλ Εθζπγρξνληζκνύ 

Επηρεηξεζηαθή Οκάδα Τγείαο ΟΠ –ΙΚΑ,  

Παηεζίσλ 12, 106 77, Αζήλα  
      

ΘΔΜΑ : «Παξαπεκπηηθά πςεινύ θόζηνπο ζε ζπλεξγαδόκελνπο κε ην 

                  ΙΚΑ Ιαηξνύο ηνπ Ο.Π.Α.Δ θαη Ο.Α.Ε.Ε». 

            ΥΔΣΙΚΟ : «Σν κε αξηζκό πξσηνθόιινπ Γ32/580/31.05.2011 έγγξαθν 

                             ηεο Δηνίθεζεο ηνπ ΙΚΑ». 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ ππ’ αξηζκόλ 1 ζρεηηθνύ καο εγγξάθνπ, θαη κε αθνξκή ηελ 

ελδερόκελε έιιεηςε κπιόθ παξαπεκπηηθώλ εηδηθώλ εμεηάζεσλ πςεινύ θόζηνπο 

από νξηζκέλεο Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΙΚΑ, θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ 

πξνβιήκαηα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζε 

πεξίπησζε πνπ ζπληξέρεη ε σο άλσ πεξίπησζε (έιιεηςε κπιόθ), ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί ε παξαθάησ δηαδηθαζία : 

 

Οη ζεξάπνληεο Ιαηξνί ζα αλαγξάθνπλ ηηο εμεηάζεηο ζε απιό παξαπεκπηηθό ην 

νπνίν ζα εθδίδνπλ εηο δηπινύλ (κε θαξκπόλ). Η ππνγξαθή θαη ε ζθξαγίδα ζα 

ηίζεηαη θαη ζηα δύν θύιια. Απηνλόεην είλαη όηη ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη κε 

επθξίλεηα ηα ζηνηρεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ, δει. ν αξηζκόο κεηξώνπ, ν AMKA, ε 
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δηεύζπλζε, ην ηειέθσλν, ην είδνο ηεο πάζεζεο θαη ε αηηνύκελε εμέηαζε, θαζώο 

επίζεο θαη ν ΑΜΚΑ ηνπ Ιαηξνύ. 

 

Σν πξσηόηππν παξαπεκπηηθό ζα ππνγξάθεηαη απ ηνλ Ειεγθηή Ιαηξό ηεο Μνλάδαο 

Τγείαο θαη ζα ηίζεηαη ε ζηξνγγπιή ζθξαγίδα, θαηόπηλ ζα παξαδίδεηαη ζηνλ 

αζθαιηζκέλν. 

 

Σν αληίγξαθν ηνπ παξαπεκπηηθνύ ζα ηεξείηαη θαη ζα θπιάζζεηαη από ηε 

Γξακκαηεία ηνπ Δηεπζπληή ηεο Μνλάδαο Τγείαο. 

 

Σέινο αλαθέξνπκε όηη ε σο άλσ δηαδηθαζία ζα ηεξείηαη μόνο καηά ηη διάπκεια 

ηηρ έλλειτηρ ηυν μλπόκ αναγπαθήρ ειδικών εξεηάζευν ςτηλού κόζηοςρ θαη 

ζα παύζεη λα ηζρύεη κόιηο ε Μνλάδα Τγείαο εθνδηαζηεί κε κπινθ ηνπ είδνπο 

απηνύ. 

 

 

 

 

                                                                         Ο  ΓΙΔΤΘΤΝΣΉ  

                           

                                                                      ΙΧΑΝΝΗ ΒΑΦΔΙΑΓΗ 
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