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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 : «Ηιεθηξνληθό παξαπεκπηηθό ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ». 

             

 

Με αθνξκή ηε ζηαδηαθή εθαξκνγή θαη επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο γίλεηαη γλσζηό όηη, ην παξαπεκπηηθό γηα εμεηάζεηο πνπ 

εθδίδεηαη από ην ζύζηεκα απηό, έρεη πιήξε ηζρύ, ζα γίλεηαη δεθηό θαη ζα 

εθηειείηαη θαλνληθά από ηα ζπκβεβιεκέλα κε ην ΙΚΑ θξαηηθά λνζνθνκεία θαη 

ηδησηηθά δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα. 

 

Η σο άλσ κνξθή παξαπεκπηηθνύ ζα ηζρύεη παξάιιεια κε ην κπιόθ παξαπεκπηηθνύ 

πςεινύ θόζηνπο ην νπνίν έρνπλ νη Ιαηξνί ηνπ ΙΚΑ, θαη πνπ ηώξα δηαλέκεηαη ζηνπο 

ζπλεξγαδόκελνπο κε ην ΙΚΑ Ιαηξνύο ηνπ Ο.Π.Α.Δ. θαη Ο.Α.Ε.Ε. (δπλάκεη ηνπ κε 

αξηζκνύ πξσηνθόιινπ Γ32/580/31.05.2011 εγγξάθνπ ηεο Δηνίθεζεο ηνπ ΙΚΑ), θαη 

κε ην απιό παξαπεκπηηθό (Γ32/648/09.06.2011 έγγξαθν ηεο Δηνίθεζεο). 
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Δηεπθξηλίδεηαη όηη νη Ιαηξνί πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εθδίδνπλ ηε κνξθή απηή 

ηνπ παξαπεκπηηθνύ ζα εμαθνινπζνύλ λα δηαηεξνύλ ην κπιόθ εμεηάζεσλ πςεινύ 

θόζηνπο πνπ ηνπο έρεη δηαλεκεζεί ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ωο πξνο ηηο πξνϋπνζέζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζηελ ππ΄αξηζκόλ 26 Εγθύθιην (ππ’ αξηζκόλ 

Γ32/369/08.04.2011) ηεο Δηνίθεζεο ηνπ ΙΚΑ. 

 

Απηνλόεην είλαη όηη ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα 

από ηνλ Ειεγθηή ΙΚΑ ηνπ αξκνδίνπ Τπνθαηαζηήκαηνο  

 

Οη αξκόδηεο γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ δαπαλώλ πγείαο Τπεξεζίεο ηνπ ΙΚΑ ΕΣΑΜ 

ζα δέρνληαη πξνο εθθαζάξηζε ηα ειεθηξνληθά παξαπεκπηηθά ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ.  

 

Με επζύλε ησλ Δηεπζπληώλ ησλ Ννκαξρηαθώλ θαη Σνπηθώλ Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ 

ΙΚΑ ΕΣΑΜ λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ ελεκέξσζε όλων ηων ενδιαθερομένων, 

καθώς και ηων ζσμβεβλημένων κραηικών νοζοκομείων και διαγνωζηικών 

εργαζηηρίων ηης περιοτής ηης διοικηηικής ηοσς εσθύνης.  
 

 

 

 

                                                                         Ο  ΓΙΔΤΘΤΝΣΉ 

  

                           

                                                                      ΙΧΑΝΝΗ ΒΑΦΔΙΑΓΗ 
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