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ΘΔΜΑ: «τεηηθά κε προβιήκαηα κε ηελ ειεθηροληθή ζσληαγογράθεζε».
τεηηθό: Έγγραθο ηες ΗΓΙΚΑ Α.Δ. κε αρ. πρώη. 5893/ 8-5-2012.
Α. Με βάζε ηο αλωηέρω ζτεηηθό έγγραθο ελεκερωζήθακε όηη ηο ζύζηεκα ηες
ειεθηροληθής ζσληαγογράθεζες ζα παρακείλεη θιεηζηό κέτρη θαη ηελ Κσρηαθή 13-52012. Καηόπηλ ασηού οη κόληκοη θαη ζσκβεβιεκέλοη κε ηολ ΔΟΠΤΤ ηαηροί ζα εθδίδοσλ
τεηρόγραθες ζσληαγές.
Β. Γηα ιόγοσς προάζπηζες ηες Γεκόζηας Τγείας θαη ηελ θαιύηερε πρόζβαζε ηωλ
αζθαιηζκέλωλ ηοσ ΔΟΠΤΤ ζε σπερεζίες σγείας, οη ηαηροί ποσ είναι πιζηοποιημένοι
ζηο ύζηημα Ηλεκηπονικήρ ςνηαγογπάθηζηρ ζα εθδίδοσλ τεηρόγραθες ζσληαγές
κέτρη ηελ επαλαθορά ηοσ ζσζηήκαηος, τρεζηκοποηώληας ηο ζσληαγοιόγηο εληαίοσ
ηύποσ (πράζηλες ζσληαγές). σλεπώς οη ηαηροί ζα κπορούλ λα προκεζεσηούλ άκεζα έλα
(1) ζσληαγοιόγηο εληαίοσ ηύποσ από ηης κολάδες σγείας ΔΟΠΤΤ ηες περηοτής όποσ
βρίζθεηαη ηο ηαηρείο ηοσς, προζθοκίδοληας ηο βηβιηάρηο ΣΑΤ θαη επηδεηθλύοληας ηελ
αζησλοκηθή ηοσς ηασηόηεηα. Οη δηατεηρηζηές ζσληαγοιογίωλ ζα δηαζηασρώλοσλ ηα
ζηοητεία ηωλ ηαηρώλ από ηολ θαηάιογο ηωλ πηζηοποηεκέλωλ ηαηρώλ ο οποίος ζα είλαη
αλαρηεκέλος ζηο site ηοσ ΔΟΠΤΤ θαη ζα αθοιοσζούλ ηης δηαδηθαζίες τρέωζες, όπως
έτοσλ δηαησπωζεί κε προγελέζηερα έγγραθα.
Δπηζεκαίλεηαη όηη οη κε ζσκβεβιεκέλοη ηαηροί ζα κπορούλ λα εθδίδοσλ
τεηρόγραθες ζσληαγές μόνο ηιρ ημέπερ καηά ηιρ οποίερ δεν λειηοςπγεί ηο ύζηεκα
Ηιεθηροληθής σληαγογράθεζες, θαηόπηλ έθδοζες ζτεηηθής ελεκέρωζες από ηε
Γηοίθεζε ΔΟΠΤΤ.
Γ. Καηόπηλ ερωηεκάηωλ ποσ δηαησπώζεθαλ, δηεσθρηλίδεηαη όηη οη ειεθηροληθές
ζσληαγές ποσ εθηειούληαη τεηρόγραθα, δε τρεηάδοληαη ζεώρεζε.
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Γ. Δπιζημαίνεηαι όηι οι ζςγκεκπιμένερ σειπόγπαθερ ζςνηαγέρ, όπωρ και όλερ
οι ζςνηαγέρ ΔΟΠΤΤ, ελέγσονηαι ζηην Κενηπική Μονάδα Δπεξεπγαζίαρ ςνηαγών,
ωρ ππορ ηην ηήπηζη ηων Κανόνων ςνηαγογπαθίαρ από ηοςρ ζςνηαγογπάθοςρ
ιαηπούρ και ηην οπθή εκηέλεζη αςηών από ηοςρ θαπμακοποιούρ. Καηόπιν αςηού
καλείζηε για λελογιζμένη σπήζη ηων ζςνηαγολογίων και ηηρ ζςνηαγογπάθηζηρ,
ζύμθωνα με ηοςρ Κανόνερ ςνηαγογπάθηζηρ και ηηρ ςπ’ απιθμ. 14540/28-03-2012
Δγκςκλίος ΔΟΠΤΤ.
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