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Σχετικά:
1. έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου 9029/12-03-2012
2. έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου 16059/09-04-2012.
3. Νόμος 4052 άρθρο 21, παρ. 4 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012).
4. Υπουργική απόφαση Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/148 (ΦΕΚ 545/Β/1-3-2012).
5. Νόμος 4019 / 2011 άρθρο 20.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σάς ενημερώνουμε ότι η
καταληκτική ημερομηνία για την προμήθεια των φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών παρατείνεται μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2012. Επισημαίνεται ότι
δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση.
Δικαίωμα προμήθειας φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή έχουν οι
μόνιμοι ιατροί και οδοντίατροι των Μονάδων Υγείας και οι συμβασιούχοι
αορίστου χρόνου.
Αντίθετα, δεν έχουν δικαίωμα προμήθειας φορητού ηλεκτρονικού
υπολογιστή οι ιατροί με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Οι οικογενειακοί ιατροί
που δέχονται στα ιατρεία τους, εάν είχαν σύμβαση με ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ,
θεωρείται ότι διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και, ως εκ τούτου, δεν
δικαιούνται την παροχή φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δεν δικαιούνται
της παροχής όσοι ιατροί συνταξιοδοτηθούν μέχρι το τέλος του 2012.
Το ύψος δαπάνης που μπορεί να αποδοθεί είναι μέχρι 600 ευρώ με το
Φ.Π.Α. Σε περίπτωση αγοράς υπολογιστή άνω των 600 ευρώ, εξοφλούνται ποσά
μέχρι τα 600 ευρώ. Η διαδικασία παραλαβής και εξόφλησης των σχετικών
παραστατικών δαπάνης θα πραγματοποιηθεί με βάση όσα ορίζονται σε
προηγούμενα έγγραφα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Οι Διευθυντές των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ παρακαλούνται όπως
μεριμνήσουν για την αγορά των απαιτούμενων εκτυπωτών για την κάλυψη των
αναγκών των συνταγογράφων ιατρών με βάση τα ορίζονται σε προηγούμενα
έγγραφα.
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Δαπάνες για αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών θα αποδίδονται μέχρι τις
15 Σεπτεμβρίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
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