
ΤΟΜΟΣ Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ

12/7-1-2009 34
Έγκριση προμήθειας βιβλιαρίων ασθενείας 

και συνταγολογίων του Τομέα Υγειονομικών 
του ΕΤΑΑ

13/15-1-2009 29
Έγκριση πρακτικού για την επιλογή ελεγκτού 

ιατρού

14/22-1-2009 38
Έγκριση σύναψης συμβάσεων με 3 ιατρούς 

Ελεγκτές και 1 οδοντίατρο

22/19-3-2009 4
Έγκριση κειμένου συμβάσεως ΕΤΑΑ με τον 

Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

23/26-3-2009 3
Σχέδια συμβάσεων για το Ωνάσειο, Ιδιωτικές 
Κλινικές και τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό 

Σύλλογο

25/9-4-2009 14
Τοποθέτηση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 

Υγειονομικού

27/30-4-2009 31 Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος

28/7-5-2009 9

Ορισμός επιτροπών διενέργειας 
διαγωνισμού, προμήθειας και αξιολογήσεως 

ενστάσεων, για την προμήθεια 
αντιδραστηρίων για τον προσδιορισμό 

βιοχημικών και ανοσολογικών εξετάσεων

33/11-6-2009 4

Σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές κλινικές, 
θεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα 
αποκατάστασης και αποθεραπείας, ιατρούς, 
ιατρικούς συλλόγους και φυσικοθεραπευτές

33/11-6-2009 3
Τοποθέτηση ονομαστικά ιατρών για τις 

πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες 
υγειονομικές επιτροπές

34/18-6-2009 32

Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής 
Αξιολόγησης των δικαιολογητικών για την 

ανάθεση με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός 
έτους σε ελεγκτές ιατρούς στην περιοχή της 

Αθήνας

38/16-7-2009 3
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν 

ελεγκτή ιατρό και έναν ελεγκτή φαρμακοποιό 
για τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά

39/30-7-2009 28
Απόδοση εξόδων μετακίνησης νεφροπαθούς 

ασφαλισμένου του Τομέα Υγείας 
Υγειονομικών



39/30-7-2009 5

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ενιαίου 
βιβλιαρίου υγείας και ιατρικών παρακλινικών 

εξετάσεων – φυσικοθεραπειών και λοιπών 
πράξεων

39/30-7-2009 5α
Σχετικά με την επιτροπή συγκέντρωσης και 

ελέγχου των δικαιολογητικών για τις 
συμβάσεις με κέντρα αποθεραπείας κλπ.

39/30-7-2009 4 Επιλογή ελεγκτών φαρμακοποιών

44/3-9-2009 2
Διάθεση των ελεγκτών ιατρών των Τομέων 

για ελέγχους σε Νοσοκομεία, ιδιωτικές 
κλινικές

46/17-9-2009 17

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη 
σύνταξη οικονομικής μελέτης απαραίτητης 
για την κατάρτιση του Ενιαίου Κανονισμού 
Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 

του άρθρου 38 του Ν. 3655/2008 
–Κατακύρωση του διαγωνισμού

46/17-9-2009 4α Σχετικά με το πόρισμα ελέγχου αρ. πρωτ. 
646/21-8-2009 της ΥΠΕΔΥΦΚΑ

55/19-11-2009 37
Εκτός ημερησίας διάταξης (δεύτερη 

υπογραφή νοσηλίων)

58/10-12-2009 5

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 
δεκατρείς (13) ελεγκτές ιατρούς και (6) έξι 

ελεγκτές φαρμακοποιούς για τον Τομέα 
Υγείας Υγειονομικών

58/10-12-2009 6
Σχετικά με πρόσληψη ενός ελεγκτή ιατρού και 

ενός ελεγκτή φαρμακοποιού για το ΕΤΑΑ – 
Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών

58/10-12-2009 7

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 
πενήντα εννέα (59) ελεγκτές ιατρούς, 

σαράντα επτά (47) ελεγκτές οδοντιάτρους και 
πέντε (5) ελεγκτές φαρμακοποιούς για τον 

Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ σε όλη την 
Επικράτεια

58/10-12-2009 8

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν 
(1) ελεγκτή ιατρό και έναν (1) ελεγκτή 

φαρμακοποιό για τον Τομέα Υγείας 
Δικηγόρων

60/23-12-2009 6

Έλεγχος των νοσηλίων των υπαλλήλων και 
συνταξιούχων υπαλλήλων και τα μέλη των 

οικογενειών τους του Τομέα Ασφάλισης 
Νομικών



60/23-12-2009 30

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έξι (6) 
ελεγκτές ιατρούς, έναν (1) ελεγκτή 

οδοντίατρο και (4) τέσσερις  ελεγκτές 
φαρμακοποιούς για τον Τομέα Υγείας 

Δικηγόρων Αθηνών

60/23-12-2009 31

Ανάθεση με σύμβαση μίσθωσης έργου σε 
ελεγκτές ιατρούς του ελέγχου των 
ιατροφαρμακευτικών πράξεων των 

ασφαλισμένων του Ταμείου των περιοχών 
Σάμος-Ικαρία-Σπάρτη-Αίγιο-Άμφισσα-

Θεσσαλονίκη-Μυτιλήνη-Κοζάνη-Αθήνα

63/21-1-2010 11
Συντονισμός των Περιφερειακών Μονάδων 
του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με τις Παροχές Υγείας 

(Θεσσαλονίκη)

64/28-1-2010 6

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς και 
φυσιοθεραπευτές ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο 

φάκελο εγκρίσεις γιατρών 
φυσικοθεραπευτών και Διαγνωστικών 

Κέντρων

ΤΟΜΟΣ Β 2/2010 -6-2010

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ

65/4-2-2010 11
Προβλήματα λειτουργίας του Τομέα Υγείας 

Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

65/4-2-2010 5
Συντονισμός των Περιφερειακών Μονάδων 
του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με τις Παροχές Υγείας 

(Πάτρα – Τρίπολη)

65/4-2-2010 42

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς και 
φυσικοθεραπευτές ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο 

φάκελο εγκρίσεις γιατρών 
φυσικοθεραπευτών και Διαγνωστικών 

Κέντρων

65/4-2-2010 11
Προβλήματα λειτουργίας του Τομέα Υγείας 

Δικηγόρων Θεσσαλονίκης
66/11-2-2010 33 Σύναψη σύμβασης με το Ωνάσειο



66/11-2-2010 34

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 
βιβλιαρίων υγείας και ιατρικών παρακλινικών 

εξετάσεων-φυσικοθεραπειών και λοιπών 
πράξεων και συνταγολογίων (νέου τύπου) 
των τομέων: Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, 

Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, Υγείας 
Υγειονομικών, Υγείας Μηχανικών και 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Υγείας 

Συμβολαιογράφων και Ασφάλισης Νομικών

66/11-2-2010 32
Τοποθέτηση ονομαστικά ιατρών για τις 

πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες επιτροπές

66/11-2-2010 -
Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς και 

φυσιοθεραπευτές

66/11-2-2010 -
Αναβάθμιση του ακτινολογικού εργαστηρίου 

του Τομέα Υγείας

67/18-2-10 3

Έγκριση δαπάνης αγοράς βιβλίων – νέου 
τιμοκαταλόγου φαρμάκων συνολικής 

δαπάνης χιλίων πενήντα (1050,00 €) ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

68/25-2-2010 48

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς και 
φυσικοθεραπευτές ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο 

φάκελο εγκρίσεις γιατρών 
φυσικοθεραπευτών και Διαγνωστικών 

Κέντρων

68/25-2-2010 6

Σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές κλινικές και 
θεραπευτήρια, κέντρα αποθεραπείας και 

αποκατάστασης ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο 
φάκελο εγκρίσεις κλινικών και κέντρων από 

Υπουργείο Υγείας

68/25-2-2010 5α
Ενημέρωση Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με το 

συντονισμό και έλεγχο των Τομέων του 
Ε.Τ.Α.Α. στη Θεσσαλονίκη

68/25-2-2010 5
Ενημέρωση Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με το 

συντονισμό και έλεγχο των Τομέων του 
Ε.Τ.Α.Α. στη Θεσσαλονίκη

68/25-2-2010 Εισήγηση κ. Στελλάκη
Ενημέρωση Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με το 

συντονισμό και έλεγχο των Τομέων του 
Ε.Τ.Α.Α. στη Θεσσαλονίκη

68/25-2-2010 4α

Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης Διεύθυνσης 
Νομικών Υποθέσεων για το χαρακτήρα της 
<<ενστάσεως>> κατά των καταλογιστικών 

πράξεων των Τομέων



69/4-3-2010 35

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς και 
φυσικοθεραπευτές ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο 

φάκελο εγκρίσεις γιατρών 
φυσικοθεραπευτών και Διαγνωστικών 

Κέντρων

69/4-3-2010 10
Σχετικά με υλικά (στεντ & μπαλόνια) 

αγγειοπλαστικών επαμβάσεων στεφανιαίων 
αγγείων

69/4-3-2010 9

Σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές κλινικές και 
θεραπευτήρια, κέντρα αποθεραπείας και 

αποκατάστασης ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο 
φάκελο εγκρίσεις κλινικών και κέντρων από 

Υπουργείο Υγείας

69/4-3-2010 3
Ανακοίνωση – απόφαση 3η (περί χρόνου 

εισαγωγής εισηγητικών στο Δ.Σ. τακτικής και 
εκτός ημερησίας διάταξης)

71/15-3-2010 1
Ανάθεση καθηκόντων θεραπευτή ιατρού στη 

Μαρία Τσουκαλά (ΙΑΤΡΟ ΩΡΥΛΑ)

73/22-3-2010 60

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς και 
φυσικοθεραπευτές ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο 

φάκελο εγκρίσεις γιατρών 
φυσικοθεραπευτών και Διαγνωστικών 

Κέντρων

74/29-3-2010 50

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς και 
φυσικοθεραπευτές ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο 

φάκελο εγκρίσεις γιατρών 
φυσικοθεραπευτών και Διαγνωστικών 

Κέντρων

74/29-3-2010 44
Προϋποθέσεις χορήγησης αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων 

ειδικής διατροφής

74/29-3-2010 43
Σύσταση επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών 

κλινικών

74/29-3-2010 42
Συντονισμός των Περιφερειακών Μονάδων 

του ΕΤΑΑ σχετικά με τις παροχές Υγείας

74/29-3-2010 41
Παράβαση διατάξεων της φαρμακευτικής 

νομοθεσίας

74/29-3-2010 40
Σύσταση Επιτροπής ελέγχου πορισμάτων 

ΥΠΕΔΥΦΚΑ

75/8-4-2010 64
Σχετικά με τον ηλεκτρονικό έλεγχο δαπανών 
υγείας των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

76/15-4-2010 13
Σύσταση επιτροπή ελέγχου πορισμάτων 

ΥΠΕΔΥΦΚΑ



76/15-4-2010 11

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς και 
φυσικοθεραπευτές. ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται 

στο φάκελο εγκρίσεις γιατρών 
φυσικοθεραπευτών και Διαγνωστικών 

Κέντρων

76/15-4-2010 10

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς και 
φυσικοθεραπευτές. ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται 

στο φάκελο εγκρίσεις γιατρών 
φυσικοθεραπευτών και Διαγνωστικών 

Κέντρων

76/15-4-2010 9

Πορίσματα ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν 
στα υποκαταστήματα των Τομέων Μηχανικών 

και ΕΔΕ και Υγειονομικών στην Πάτρα και 
στην Τρίπολη

77/29-4-2010 61
Σύναψη σύμβασης με το κέντρο 
μεταμοσχεύσεων του Ωνασείου

77/29-4-2010 8

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς και 
φυσικοθεραπευτές φυσικοθεραπευτές 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

77/29-4-2010 7

Σύσταση ομάδας ελέγχου ιατρών του ΕΤΑΑ 
για ελέγχους σε συμβεβλημένους ιατρούς, 

φυσικοθεραπευτές, κέντρα εκτέλεσης 
παρακλινικών εξετάσεων

77/29-4-2010 6
Πορεία συλλογικής σύμβασης προμήθειας 

φαρμάκων

77/29-4-2010 5
Ανάθεση ελεγκτικού έργου της ιατρικής και 
νοσοκομειακής-φαρμακευτικής περίθαλψης 

των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

77/29-4-2010 4

Σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές κλινικές και 
κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
κλινικών και κέντρων από Υπουργείο Υγείας.

79/13-5-2010 53

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα                                                       

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

79/13-5-2010 51
Εξόφληση καθυστερούμενων λογαριασμών 
νοσοκομείων αναφορικά με αντιρρετροικά 

φάρμακα

79/13-5-2010 33α Χώρος στέγασης Υγειονομικών υπηρεσιών



79/13-5-2010 33
Σχετικά με αποδιδόμενα υλικά επεμβάσεων 

σε κρατικά νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές

79/13-5-2010 32
Αμοιβή συμβασιούχων ιατρών των οποίων η 

σύμβαση έχει παραταθεί

79/13-5-2010 31
Χρόνος καταθέσεως Συνταγών από 

Φαρμακεία και φαρμακευτικούς Συλλόγους

81/27-5-2010 55
Έγγραφη ενημέρωση Τομέων σχετικά με 

νοσηλευόμενους ασθενείς σε συνεργαζόμενα 
νοσηλευτικά ιδρύματα

81/27-5-2010 54
Ορισμός συγκεκριμένων αριθμών 

τηλεομοιοτυπίας (fax) επικοινωνίας μεταξύ 
Διεύθυνσης Υγειονομικού και Τομέων Ε.Τ.Α.Α.

81/27-5-2010 58
Ορισμός ιατρών για τον έλεγχο νοσηλίων του 

Τ.Π.Δ.Α.

81/27-5-2010 53

Σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές κλινικές και 
κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης.                                      

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
κλινικών και κέντρων από Υπουργείο Υγείας.

81/27-5-2010 52

Σύσταση ομάδας ελέγχου ιατρών του Ε.Τ.Α.Α. 
για ελέγχους σε συμβεβλημένους ιατρούς, 

φυσικοθεραπευτές, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα 
χρόνιας αποκατάστασης και αποθεραπείας, 
κέντρα εκτέλεσης παρακλινικών εξετάσεων 

(συμπληρωματική εισήγηση)

82/3-6-2010 24

Σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές κλινικές και 
θεραπευτήρια, κέντρα αποθεραπείας και 

αποκατάστασης. ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο 
φάκελο εγκρίσεις κλινικών και κέντρων από 

Υπουργείο Υγείας.

82/3-6-2010 23

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα                                                          

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

83/10-6-2010 44
Έγκριση σύμβασης μεταξύ του ΕΤΑΑ και 

μεμονωμένων (εκτός Φαρμακευτικού 
Συλλόγου) φαρμακείων

83/10-6-2010 43
Παράταση νοσηλείας τις Η.Π.Α. του 

Κωνσταντίνου Ξάνθη



83/10-6-2010 9

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα                                                                   

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

83/10-6-2010 8
Ορισμός υπαλλήλων για τη διενέργεια 

ελέγχου στη Δ/νση Ασθενείας του Τομέα 
Υγείας Υγειονομικών

83/10-6-2010 3
Σύσταση ομάδας εργασίας για τη σύναψη 

σύμβασης μεταμοσχεύσεων με το Ωνάσειο-

83/10-6-2010 2
Σύσταση επιτροπής για την εφαρμογή 

ηλεκτρονικού προγράμματος καταγραφής και 
ελέγχου παρακλινικών εξετάσεων

85/24-6-2010 14α
Σχετικά με αποδιδόμενα υλικά επεμβάσεων 

σε κρατικά νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές.

85/24-6-2010 14
Έλεγχος στο Αντικαρκινικό – Ογκολογικό 

Νοσοκομείο Αθηνών <<Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ>>

85/24-6-2010 13
Σύναψη σύμβασης με ιδιωτική κλινική. 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
κλινικών και κέντρων από Υπουργείο Υγείας.

ΤΟΜΟΣ Γ 7/2010 - 10/2010

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ

86/1-7-2010 25
Σύναψη σύμβασης με μεμονωμένα (εκτός 

Φαρμακευτικού Συλλόγου) φαρμακεία

86/1-7-2010 25
Εμπλουτισμός των καταχωρήσεων 

Υγειονομικής Διεύθυνσης (στην ιστοσελίδα 
του Ε.Τ.Α.Α.)

86/1-7-2010 24

Δυνατότητα επέκτασης της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης σε όλους τους Τομείς 

Υγείας του ΕΤΑΑ με ανάθεση 
συμπληρωματικού έργου με τη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης του άρθρου 25 του 

ΠΔ.60/2007

86/1-7-2010 23
Ανώτατες τιμές για βηματοδότες, απινιδωτές 

και για τα συνοδά αυτών ηλεκτρόδια

86/1-7-2010 22 Έλεγχος των αρχείων του ΚΕΕΛ και του ΙΦΕΤ

86/1-7-2010 21
Ορισμός ιατρών για τον έλεγχο νοσηλίων του 

Τ.Π.Δ.Α.



88/15-7-2010 53

Έγκριση ή μη καταβολής δαπάνης 
αναλώσιμου υλικού (μπαταρίες) λόγω 

κοχλιακού εμφυτεύματος στην ασφαλισμένη 
Μπάλλα Ιωάννα, οδοντίατρο

88/15-7-2010 77
Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία και 

παράταση νοσηλείας στο εξωτερικό

88/15-7-2010 70

Σύναψη σύμβασης με ιδιωτικές κλινικές και 
Μ.Χ.Α. ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 

εγκρίσεις κλινικών και κέντρων από 
Υπουργείο Υγείας

88/15-7-2010 74

Καταβολή στους φαρμακοποιούς πληρωτέου 
ποσού μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

υποβολή του λογαριασμού ύστερα από 
πρόχειρο λογιστικό έλεγχο και μετά την 

αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων

88/15-7-2010 73

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς και 
φυσικοθεραπευτές ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο 

φάκελο εγκρίσεις γιατρών 
φυσικοθεραπευτών και Διαγνωστικών 

Κέντρων

88/15-7-2010 72
Ορισμός ελεγκτών οδοντιάτρων στο 

οδοντιατρικό τμήμα του ΤΥΔΑ

88/15-7-2010 71 Έγγραφα αιτήσεων κλινικών, Μ.Χ.Α. και Κ.Α.Α.

88/15-7-2010 69 Αρμοδιότητες ελεγκτών ιατρών
89/22-7-2010 33 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία.

89/22-7-2010 31
Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία, 
παράταση νοσηλείας στο εξωτερικό και 

αγορά θεραπευτικού βοηθήματος
89/22-7-2010 2 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία

96/9-9-2010 60

Διαβίβαση Πρακτικού της 22/07/2010 της 
Επιτροπής Ελέγχου Πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ                                                   

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
Αποφάσεις και Ποινές - ΥΠΕΔΥΦΚΑ

96/9-9-2010 59

Διαβίβαση Πρακτικού της 19/8/2010 της 
Επιτροπής Ελέγχου Πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ                                                    

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
Αποφάσεις και Ποινές - ΥΠΕΔΥΦΚΑ

96/9-9-2010 58

Διαβίβαση Πρακτικού της 15/7/2010 της 
Επιτροπής Ελέγχου Πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ                                                    

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
Αποφάσεις και Ποινές - ΥΠΕΔΥΦΚΑ

96/9-9-2010 54
Σύναψη σύμβασης με μεμονωμένα  (εκτός 

Φαρμακευτικού Συλλόγου) φαρμακεία



96/9-9-2010 31
Έγκριση σχεδίου σύμβασης με Μονάδες 

χρόνιας αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ)
96/9-9-2010 56 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία

96/9-9-2010 55
Παροχή αποκλειστικών νοσοκόμων σε 

ιδιωτικές κλινικές

96/9-9-2010 53

Καθορισμός τιμών υλικών που 
χρησιμοποιούνται στις χειρουργικές 

επεμβάσεις και δεν έχουν τιμολογηθεί στο 
ΦΕΚ 528/2005, απόδοση δαπάνης σε μη 
συμβεβλημένες κλινικές νοσηλίων που 

χρησιμοποιούνται σε χειρουργικές 
επεμβάσεις σύμφωνα με την κοστολόγηση 

που προκύπτει από το παρατηρητήριο τιμών 
με τις τελικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

96/9-9-2010 33

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς,  
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά 

κέντραΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
εγκρίσεις γιατρών φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

96/9-9-2010 30

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς,  
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά 

κέντραΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
εγκρίσεις γιατρών φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

97/16-9-2010 21 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία

97/16-9-2010 20
Σύναψη σύμβασης με μεμονωμένα  (εκτός 

Φαρμακευτικού Συλλόγου) φαρμακεία

97/16-9-2010 19
Σχετικά με αποδιδόμενα υλικά επεμβάσεων 

σε κρατικά νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές

97/16-9-2010 18
Έγκριση αδειών υγειονομικού προσωπικού 

Τομέων

97/16-9-2010 17

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα.                                                         
ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 

γιατρών φυσικοθεραπευτών και 
Διαγνωστικών Κέντρων

98/23-9-2010 9

Σύσταση ομάδας ελέγχου ιατρών του ΕΤΑΑ 
για ελέγχους σε συμβεβλημένους ιατρούς, 

φυσικοθεραπευτές, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα 
αποκατάστασης και αποθεραπείας, κέντρα 

εκτέλεσης παρακλινικών εξετάσεων στη 
Θεσσαλονίκη



ΤΟΜΟΣ Δ 10/2010 -18/11/2010

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ

101/7-10-2010 57
Έγκριση δαπάνης ειδικών επεμβάσεων-

έλεγχος επεμβατικών μεθόδων

101/7-10-2010 55
Διαβίβαση της με αριθ. 85/14-7-2010, θέμα 

25, απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής 
Νομικών του ΕΤΑΑ

101/7-10-2010 53
Εκκαθάριση συνταγών (αναβολή λήψης 

απόφασης)

101/7-10-2010 28
Πορίσματα ελέγχου του ελεγκτή ιατρού του 
ΕΤΑΑ κ. Σπυρομήτρου Γεωργίου στην κλινική 

<<Αγ. Λουκάς>> στη Θεσσαλονίκη

101/7-10-2010 26 Ενημέρωση σχετικά με νοσήλια εξωτερικού

101/7-10-2010 66

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς και 
φυσικοθεραπευτές                                    

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων
101/7-10-2010 27 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία

101/7-10-2010 24

Σχετικά με τις αιτήσεις παραίτησης του 
προέδρου και της γραμματέως της επιτροπής 

ελέγχου πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ και 
γενικότερα περί επιτροπών

102/14-10-2010 50
Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία και 

παράταση νοσηλείας

102/14-10-2010 49
Συντονισμός των περιφερειακών Μονάδων 

του ΕΤΑΑ σχετικά με τις παροχές Υγείας

102/14-10-2010 48
Καθορισμός ανώτατης τιμής αναλωσίμων 

υλικών που απαιτούνται για τους πάσχοντες 
από Νεανικό Διαβήτη

102/14-10-2010 47
Σύναψη σύμβασης με μεμονωμένα  (εκτός 

Φαρμακευτικού Συλλόγου) φαρμακεία

102/14-10-2010 46
Εκκαθάριση νοσηλίων σε Δημόσια και 

Ιδιωτικά θεραπευτήρια
103/21-10-2010 37 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία
103/21-10-2010 36 Γνωστοποίηση πιθανού κωλύματος

103/21-10-2010 35

Σύναψη σύμβασης με ιδιωτικές κλινικές, 
Μ.Χ.Α., Κ.Α.Α. ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο 

φάκελο εγκρίσεις κλινικών και κέντρων από 
Υπουργείο Υγείας



103/21-10-2010 34
Νοσήλια Ηλιόπουλου Ανδρέα, συνταξιούχου 

υπαλλήλου Τ.Α.Ν.

104/4-11-2010 30
Συμπληρωματική εισήγηση στην με αρ. 101/7-

10-2010, θέμα 56 Α.Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 
(Ανώτατες τιμές υλικών).

104/4-11-2010 29
Σύσταση επιτροπής ενοποίησης ηλεκτρονικών 
αρχείων Τομέων Υγείας ΕΤΑΑ και επιτροπών 
ιατρικών παρόχων Διεύθυνσης Υγειονομικού

104/4-11-2010 28

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα                                                        

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

104/4-11-2010 27
Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία και 

παράταση νοσηλείας στο εξωτερικό
106/18-11-2010 57 Υγειονομικές επιτροπές

106/18-11-2010 56
Συντονισμός των Περιφερειακών Μονάδων 

του ΕΤΑΑ σχετικά με τις Παροχές Υγείας

106/18-11-2010 55
Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης 

δικαιολογητικών ελεγκτών ιατρών
106/18-11-2010 28 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία

106/18-11-2010 27
Διαβίβαση πρακτικού της Επιτροπής 

Παραλαβής οικονομικής μελέτης 
Υγειονομικού Κανονισμού του Ε.Τ.Α.Α.

106/18-11-2010 26

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 

γιατρών φυσικοθεραπευτών και 
Διαγνωστικών Κέντρων

ΤΟΜΟΣ Ε
18/11/2010 -
01/06/2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ

108/3-12-2010 95
Επανεισήγηση της με αρ. 88/15-7-2010, θέμα 

53 Α.Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

108/3-12-2010 94
Σύσταση ομάδας συντονισμού ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης

108/3-12-2010 93

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα                                                         

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων



108/3-12-2010 89

Κατανομή ειδικοτήτων ελεγκτών ιατρών με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
προκήρυξη ελεγκτών ιατρών ΣΜΕ1

108/3-12-2010 67 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία
108/3-12-2010 66 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία

108/3-12-2010 65
Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία και 

παράταση νοσηλείας στο εξωτερικό

109/9-12-2010 26
Στοχοθεσία του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα 

Απασχολουμένων έτους 2011

109/9-12-2010 16
Συντονισμός των περιφερειακών μονάδων 

του ΕΤΑΑ σχετικά με τις παροχές Υγείας

109/9-12-2010 15
Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία και 

παράταση νοσηλείας στο εξωτερικό

113/23-12-2010 14

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

115/17-1-2011 39

Διαβίβαση Πρακτικού της 30/9/2010 της 
Επιτροπής Ελέγχου Πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ                                                       

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
Αποφάσεις και Ποινές - ΥΠΕΔΥΦΚΑ

115/17-1-2011 41

Διαβίβαση Πρακτικού της 26/8/2010 της 
Επιτροπής Ελέγχου Πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ                                                 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
Αποφάσεις και Ποινές - ΥΠΕΔΥΦΚΑ

115/17-1-2011 45

Διαβίβαση πρακτικού της επιτροπής 
αξιολόγησης δικαιολογητικών ελεγκτών 

ιατρών                                                             
ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
πρόσληψη ελεγκτών ιατρών ΣΜΕ 1

115/17-1-2011 40

Διαβίβαση Πρακτικού της 2/9/2010 της 
Επιτροπής Ελέγχου Πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ                                                       

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
Αποφάσεις και Ποινές - ΥΠΕΔΥΦΚΑ

115/17-1-2011 39

Διαβίβαση Πρακτικού της 30/9/2010 της 
Επιτροπής Ελέγχου Πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ                                                

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
Αποφάσεις και Ποινές - ΥΠΕΔΥΦΚΑ



115/17-1-2011 38

Διαβίβαση Πρακτικού της 22/10/2010 της 
Επιτροπής Ελέγχου Πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ                                                   

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
Αποφάσεις και Ποινές - ΥΠΕΔΥΦΚΑ

115/17-1-2011 37

Διαβίβαση Πρακτικού της 11/11/2010 της 
Επιτροπής Ελέγχου Πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ                                                      

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
Αποφάσεις και Ποινές - ΥΠΕΔΥΦΚΑ

115/17-1-2011 36

Διαβίβαση Πρακτικού της 2/12/2010 της 
Επιτροπής Ελέγχου Πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ                                                  

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
Αποφάσεις και Ποινές - ΥΠΕΔΥΦΚΑ

115/17-1-2011 35

Διαβίβαση Πρακτικού της 9/12/2010 της 
Επιτροπής Ελέγχου Πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ     

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
Αποφάσεις και Ποινές - ΥΠΕΔΥΦΚΑ

115/17-1-2011 44
Ενίσχυση της επιτροπής ελέγχου πορισμάτων 

ΥΠΕΔΥΦΚΑ

115/17-1-2011 43

Σύναψη συμβάσεως με ιδιωτικές κλινικές, 
ΜΧΑ και ΚΑΑ ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο 

φάκελο εγκρίσεις κλινικών και κέντρων από 
Υπουργείο Υγείας

115/17-1-2011 42 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία

118/10-2-2011 80
Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία, 
παράταση νοσηλείας στο εξωτερικό και 

αλλαγή χώρας μετάβασης στο εξωτερικό

118/10-2-2011 21
Μηχανογραφική καταχώρηση εισιτηρίων 

ασθενών Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. από ιδιωτικές 
κλινικές, Μ.Χ.Α., Κ.Α.Α.

118/10-2-2011 71
Προτεραιότητα στην παράδοση ενιαίων 

βιβλιαρίων υγείας και ιατρικών 
παραπεμπτικών και συνταγολογίων

118/10-2-2011 55

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

118/10-2-2011 53
Συμπληρωματική εισήγηση στην με αρ. 

102/14-10-2010, θέμα 49 Α.Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

118/10-2-2011 52 Έγκριση φυσικοθεραπειών
120/24-2-2011 16 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία



120/24-2-2011 15
Έγκριση δαπάνης υλικών σχετικά με τη 
μέτρηση των σακχάρων στο αίμα στους 

πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη

120/24-2-2011 14
Συντονισμός των περιφερειακών μονάδων 
του Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με τις Παροχές Υγείας

121/3-3-2011 12

Διαβίβαση πρακτικού της επιτροπής 
αξιολόγησης δικαιολογητικών ελεγκτών 

ιατρών                                                             
ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
πρόσληψη ελεγκτών ιατρών ΣΜΕ 1

121/3-3-2011 10
Εφαρμογή της ραδιοχειρουργικής 4.0 Mxz σε 

ειδικές χειρουργικές επεμβάσεις

121/3-3-2011 13
Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 

φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα

121/3-3-2011 17 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία

121/3-3-2011 11
Εκπαίδευση στη μονάδα αναπτυξιακής 

παιδιατρικής

122/10-3-2011 32
Κατάργηση συμβάσεων με παρόχους 

Υγειονομικής Διεύθυνσης

124/31-03-2011 33

Σύναψη σύμβασης με ιδιωτικές κλινικές, 
Μ.Χ.Α. και Κ.Α.Α.                                           

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
κλινικών και κέντρων από Υπουργείο Υγείας.

124/31-03-2011 39

Προσφυγή του Γεράσιμου Πετρίτση, 
οδοντιάτρου, κατά της με αρ. 96/09-09-2010 

απόφασης του Δ.Σ.                                             
ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
Διαχείριση Ενστάσεων ΥΠΕΔΥΦΚΑ

124/31-3-2011 48

Διαβίβαση πρακτικού της επιτροπής 
αξιολόγησης δικαιολογητικών ελεγκτών 

φαρμακοποιών                                            
ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 

πρόσληψη ελεγκτών φαρμακοποιών ΣΜΕ 2

124/31-3-2011 38

Σύναψη σύμβασης με ιατρούς και 
διαγνωστικά κέντρα                                 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

124/31-3-2011 37
Έγκριση ενιαίου κανονισμού Υγείας του ΕΤΑΑ 

(αποσύρθηκε)

124/31-3-2011 36

Διαβίβαση Πρακτικού της 12/01/2011 της 
Επιτροπής Ελέγχου Πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ                                                      

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
Αποφάσεις και Ποινές - ΥΠΕΔΥΦΚΑ

124/31-3-2011 35 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία



124/31-3-2011 34

Επανεισήγηση της με αρ. 115/17-1-2011, 
θέμα 37 ΑΔΣ του Ε.Τ.Α.Α.                      

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
Αποφάσεις και Ποινές - ΥΠΕΔΥΦΚΑ

126/14-04-2011 58 Μετάβαση στο εξωτερικό

126/14-04-2011 51
Σχετικά με εξειδικευμένες εξετάσεις στο 

εξωτερικό για το τέκνο του ασφαλισμένου Β. 
Τζανή

126/14-04-2011 44

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και 

διαγνωστικά κέντρα                                
ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 

γιατρών φυσικοθεραπευτών και 
Διαγνωστικών Κέντρων

126/14-04-2011 43

Διαβίβαση πρακτικού της επιτροπής 
αξιολόγησης δικαιολογητικών ελεγκτών 

φαρμακοποιών (ορθή επανάληψη) ΠΡΟΣΟΧΗ 
– βρίσκεται στο φάκελο πρόσληψη ελεγκτών 

φαρμακοποιών ΣΜΕ 2

128/05-05-2011 30
Σύναψη σύμβασης με μεμονωμένα (εκτός 

Φαρμακευτικού συλλόγου) φαρμακεία

128/05-05-2011 26
Έγγραφο για ενημέρωση του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ/νση 
Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας

128/05-05-2011 29 Θεώρηση βιβλιαρίων ασφαλισμένων ΤΣΑΥ

128/05-05-2011 27

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και 

διαγνωστικά κέντρα                                
ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 

γιατρών φυσικοθεραπευτών και 
Διαγνωστικών Κέντρων

128/05-05-2011 28

Διαβίβαση Πρακτικού της 24/03/2011 της 
Επιτροπής Ελέγχου Πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ                                               

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
Αποφάσεις και Ποινές - ΥΠΕΔΥΦΚΑ

128/05-05-2011 25

Διαβίβαση Πρακτικού της 27/01/2011 της 
Επιτροπής Ελέγχου Πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ                                              

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
Αποφάσεις και Ποινές - ΥΠΕΔΥΦΚΑ

128/05-05-2011 24

Διαβίβαση Πρακτικού της 17/02/2011 της 
Επιτροπής Ελέγχου Πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
Αποφάσεις και Ποινές - ΥΠΕΔΥΦΚΑ



128/05-05-2011 23

Διαβίβαση Πρακτικού της 24/02/2011 της 
Επιτροπής Ελέγχου Πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ                                                  

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
Αποφάσεις και Ποινές - ΥΠΕΔΥΦΚΑ

128/05-05-2011 22

Διαβίβαση Πρακτικού της 03/03/2011 της 
Επιτροπής Ελέγχου Πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ                                                  

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
Αποφάσεις και Ποινές - ΥΠΕΔΥΦΚΑ

128/05-05-2011 21

Διαβίβαση Πρακτικού της 10/03/2011 της 
Επιτροπής Ελέγχου Πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ                                               

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
Αποφάσεις και Ποινές - ΥΠΕΔΥΦΚΑ

128/05-05-2011 20

Διαβίβαση Πρακτικού της 17/03/2011 της 
Επιτροπής Ελέγχου Πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ                                                   

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
Αποφάσεις και Ποινές - ΥΠΕΔΥΦΚΑ

130/19-05-2011 51
Ένσταση Καλλίρη                                 ΠΡΟΣΟΧΗ 

– βρίσκεται στο φάκελο Διαχείριση 
Ενστάσεων ΥΠΕΔΥΦΚΑ

130/19-05-2011 50 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία
130/19-05-2011 49 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία

130/19-05-2011 21
Συντονισμός των περιφερειακών μονάδων 
του E.T.A.A σχετικά με τις παροχές υγείας

130/19-05-2011 20

Διαβίβαση πρακτικού της επιτροπής 
αξιολόγησης δικαιολογητικών των ιατρών 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
πρόσληψη ελεγκτών ιατρών ΣΜΕ 1

130/19-05-2011 19 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία

130/19-05-2011 18

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και 

διαγνωστικά κέντρα                                     
ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 

γιατρών φυσικοθεραπευτών και 
Διαγνωστικών Κέντρων

131/26-05-2011 27
Παραλαβή βιβλιαρίων και συνταγολογίων 

από τους Τομείς

131/26-05-2011 28
Τοποθέτηση δύο ελεγκτών ιατρών στη θέση 

θεραπόντων στο πολυιατρείο του ΤΠΔΑ

131/26-05-2011 26
Σύσταση επιτροπής ελέγχου πορισμάτων 

ΥΠΕΔΥΦΚΑ
131/26-05-2011 29 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία



ΤΟΜΟΣ ΣΤ 02/06/2011 – 15/9/2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ

132/02-06-2011 30 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία

132/02-06-2011 28
Ενιαία κατάσταση κατάθεσης συνταγών από 

τα φαρμακεία και φαρμακευτικούς 
συλλόγους

132/02-06-2011 27
Φαρμακευτικοί Σύλλογοι που διακόπτουν τη 

σύμβαση με το Ε.Τ.Α.Α.

132/02-06-2011 26

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

133/09-06-2011 29
Επανεισήγηση της με αριθμ. 130/19-05-2011, 

θέμα 21 Α.Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

133/09-06-2011 30
Ορθή επανάληψη – Σύσταση επιτροπής 

ελέγχου πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ
133/09-06-2011 31 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία

133/09-06-2011 24

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

133/09-06-2011 22

Σύναψη σύμβασης με ιδιωτικές κλινικές, 
Μ.Χ.Α. και Κ.Α.Α.           ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται 
στο φάκελο εγκρίσεις κλινικών και κέντρων 

από Υπουργείο Υγείας.

133/09-06-2011 27 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία
133/09-06-2011 23 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία

134/16-06-2011 24
Σχετικά με τις ανώτατες αποδιδόμενες τιμές 

υλικών

134/16-06-2011 26

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

134/16-06-2011 27

Σύναψη σύμβασης με ιδιωτικές κλινικές, 
Μ.Χ.Α. και Κ.Α.Α.             ΠΡΟΣΟΧΗ – 

βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις κλινικών και 
κέντρων από Υπουργείο Υγείας.

134/16-06-2011 28
Υποβολή 16 σχεδίων συμβάσεων των Φ.Κ.Α. 

με τους παρόχους υγείας



134/16-06-2011 25
Έκδοση οδηγιών συμπλήρωσης των 

συνταγολογίων νέου τύπου προς ιατρούς και 
φαρμακοποιούς

134/16-06-2011 23 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία

136/30-06-2011 25 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία

136/30-06-2011 16 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία
136/30-06-2011 15 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία

136/30-06-2011 17

Τροποποίηση πίνακα επιλεχθέντων ελεγκτών 
φαρμακοποιών ΣΜΕ 2/2010 ΠΡΟΣΟΧΗ – 

βρίσκεται στο φάκελο πρόσληψη ελεγκτών 
φαρμακοποιών ΣΜΕ 2

137/07-07-2011 14
Συμβάσεις με φυσικοθεραπευτές για κατ’ 

οίκον θεραπείες

137/07-07-2011 32

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

137/07-07-2011 15
Τροποποίηση της με αριθμ. 101/07-10-2010 

απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

137/07-07-2011 34
Επανυποβολή Χ.Ε.Π. αμοιβής Κέντρου 

Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού Δικαίου

138/14-07-2011 28 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία

138/14-07-2011 27
Παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών 

επισκέψεων και εξετάσεων διαγνωστικών 
κέντρων

138/14-07-2011 29

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

138/14-7-2011 38

         Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα                                                                                          

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών, φυσικοθεραπευτών  και 

Διαγνωστικών Κέντρων



138/14-7-2011 37

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα                                                                                

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών, φυσικοθεραπευτών  και 

Διαγνωστικών Κέντρων

138/14-7-2011 36
Συμπληρωματικός  πίνακας  ελεγκτών 

φαρμακοποιών ( ποιοι  αποδέχτηκαν τη 
σύμβαση και ποιοι αντικαταστάθηκαν )

140/28-7-2011 20

Υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών των ασφαλισμένων μας προς το 

Ταμείο                                                      
ΠΡΟΣΟΧΗ – Το Δ.Σ. απέσυρε το θέμα 

θεωρώντας το εκτός αρμοδιότητάς του

140/28-7-2011 21

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα                                                                

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών, φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

145/1-9-2011 15

Εκτός ημερησίας – Έγκριση αίτησης 
θεραπείας του φαρμακοποιού Ανδρέα 

Λουλακάκη  κατά της  με αρ. ΑΔΣ 115/17-1-
2011, θέμα  39 που αφορά το με αρ. πρωτ. 

713/28-5-2010 πόρισμα της ΥΠΕΔΥΦΚΑ                                                                        
Προσοχή : Βρίσκεται στο φάκελλο 
αποφάσεις και ποινές  ΥΠΕΔΥΦΚΑ

145/1-9-2011 11

Διαβίβαση  πρακτικού της  επιτροπής 
αξιολόγησης δικαιολογητικών  ελεγκτών 

ιατρών για την αντικατάσταση του ελεγκτή 
ιατρού στη Σπάρτη κ. Δημητρίου 

Παπαγεωργίου από την κ. Μαριανέλλα 
Σαλαπατά.

145/1-9-2011 9 Έγκριση σύναψης συμβάσεων με βιοχημικούς

145/1-9-2011 8
Συντονισμός των περιφερειακών Μονάδων 

του ΕΤΑΑ σχετικά με τις παροχές  Υγείας

145/1-9-2011 7

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα                                                              

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών, φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

145/1-9-2011 6

Έγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιωτικές 
κλινικές, ΜΧΑ και ΚΑΑ                                              

Προσοχή : Βρίσκεται στο φάκελλο  εγκρίσεις 
κλινικές από το Υπουργείο  Υγείας



145/1-9-2011 5 Μετάβαση για νοσηλεία στο εξωτερικό

145/1-9-2011 4

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
σύναψη συμβάσεων με λογοθεραπευτές 

–εργοθεραπευτές, εταιρείες λογοθεραπευτών 
– εργοθεραπευτών, ψυχολόγους, ιατρικές 

εταιρείες, εταιρείες φυσιοθεραπευτών

145-1-9-2011 10

Έγκριση σύναψης σύμβασης με μεμονωμένα 
φαρμακεία (Φαρμακείο Μ. Ισαακίδου – 
Γρηγορίου Δούδη Ο.Ε. Μπρωκούμη & 

Χρυσοστόμου Σμύρνης – Ξάνθη )

146/8-9-2011 25
Εκτός  ημερήσιας – Επέκταση εφαρμογής  

ηλεκτρονικής  συνταγογράφησης φαρμάκων 
και στο ΕΤΑΑ

146/8-9-2011 27

Εκτός ημερήσιας – Καθιέρωση ποσού 
επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ 

των φορέων Κοιν. Ασφάλισης – Το θέμα 
αποσύρθηκε από το Δ.Σ. για περισσότερες 
διευκρινίσεις  με τις  απόψεις των Τομέων.

146/8-9-2011 8

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς,   
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα                                                               

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών, φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

146/8-9-2011 7
Σύναψη σύμβασης με μεμονωμένα 

φαρμακεία - Φαρμακείο « Ευθυμία Κωστάκη-
Λιάκου & Σια ΟΕ )

146/8-9-2011 9
Αποδοχή δωρεάς προμήθειας και 

εγκατάστασης πληροφοριακού συστήματος 
εργαστηρίων από τον ΔΣΑ

146/8-9-2011 28
Εκτός ημερήσιας – Σύναψη συμβάσεων με 

ιατρούς που έχουν ήδη σύμβαση με τον 
ΟΠΑΔ

147/15-9-2011 25
Κατηγοριοποίηση περιπτώσεων 

αναπτυξιακών διαταραχών

147/15-9-2011 26

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς,   
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα                                                               

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών, φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

147/15-9-2011 27

Σύναψη σύμβασης με μεμονωμένα 
φαρμακεία – Φαρμακείο « ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ  

ΚΑΛΛΙΟΠΗ» και Φαρμακείο « ΣΑΤΛΑΝΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ »



147/15-9-2011 28

Εκτός  ημερήσιας – Μη αποδοχή 
εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου ασφ/νων 

μας προς τους παρόχους υγείας, προκειμένου 
για εξόφληση των δαπανών τους

147/15-9-2011 29

Εκτός  ημερήσιας – Αγορά μηχανημάτων 
οδοντοτεχνικού τμήματος – Το Δ.Σ.  ανέβαλε 
ομοφώνως τη λήψη απόφασης προκειμένου 

το θέμα να μελετηθεί λεπτομερώς

147/15-9-2011 30

Εκτός  ημερήσιας – Η με αρ.πρωτ. 119120/2-9-
2011 ένσταση του ουρολόγου Πέτρου 

Τσέμπισσεφ κατά της με αρ.128/28/5-5-2011 
ΑΔΣ  του ΕΤΑΑ 

ΤΟΜΟΣ Ζ 29/09/2011 –

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ

149/29-9-2011 35 Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία

149/29-9-2011 10
Σύναψη σύμβασης με ιδιωτικές κλινικές, ΜΧΑ 

και ΚΑΑ

149/29-9-2011 38
Ένσταση του Ανδρέα Πέτρου, ιατρού- 

Αναβολή θέματος για επόμενη συνεδρίαση

149/29-9-2011 37

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών, φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων  

149-29-9-2011 11
Η με αρ. 129981/14-9-2011 ένσταση του 

Αντωνίου Ρόμπου, ιατρού – Αναβολή 
θέματος για επόμενη συνεδρίαση

150/6-10-2011 30
Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία    

Εκτός Ημερήσιας

150/6-10-2011 11
Ανανέωση συμβάσεων με ιδιωτικές κλινικές, 

ΜΧΑ και ΚΑΑ για 3 χρόνια

150/6-10-2011 34
Παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών 

επισκέψεων και εξετάσεων Διαγνωστικών 
Κέντρων – Εκτός ημερήσιας

150/6-10-2011 36
Μετάβαση στο εξωτερικό για νοσηλεία  Εκτός 

ημερήσιας

153/27-10-2011 7
Σύναψη σύμβασης με μεμονωμένα 

φαρμακεία  ( εκτός φαρμακευτικού Συλλόγου 
)

153/27-10-2011 55
Αντικατάσταση ελεγκτή φαρμακοποιού  Εκτός 

Ημερήσιας



153/27-10-2011 8

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών, φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

153/27-10-2011 35

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών, φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

153/27-10-2011 48
Μετάβαση στο εξωτερικό  για νοσηλεία    

Εκτός  ημερήσιας διάταξης

153/27-10-2011 49
Διαβίβαση πρακτικού της επιτροπής 

αξιολόγησης  δικαιολογητικών ελεγκτών 
ιατρών   Εκτός  ημερήσιας διάταξης

153/27-10-2011 34
Σύναψη σύμβασης με μεμονωμένα 

φαρμακεία ( εκτός Φαρμακευτικού Συλλόγου 
)

154/3-11-2011 10
Σύναψη σύμβασης με μεμονωμένα 

φαρμακεία    ( εκτός Φαρμακευτικού 
Συλλόγου ) Εκτός ημερήσιας διάταξης

154/3-11-2011 13

Τροποποίηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για 
σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές κλινικές και 
θεραπευτήρια, ΚΑΑ και ιδιωτικά διαγνωστικά 

εργαστήρια εκτέλεσης παρακλινικών 
εξετάσεων    Εκτός ημερήσιας  διάταξης

154/3-11-2011 14

Υποβολή 6 σχεδίων συμβάσεων του ΕΤΑΑ με 
λογοθεραπευτές/λογοπαιδικούς,εργοθεραπε

υτές, εταιρείες 
λογοθεραπευτών,ψυχολόγους, 

βιοχημικούς/κλινικούς    χημικούς, 
μεμονωμένους φαρμακοποιούς και ιδιωτικά 

διαγνωστικά εργαστήρια.

154/3-11-2011 21
Υποβολή σχεδίου σύμβασης με ΠΦΣ    Εκτός 

ημερήσιας διάταξης

155/10-11-2011 12

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών, φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων



155/10-11-2011 32

Σύναψη σύμβασης με ιδιωτικές κλινικές  και 
ΜΧΑ                                                          

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
κλινικών – ΜΧΑ – ΚΑΑ από Υπουργείο Υγείας                                         

Εκτός  ημερήσιας διάταξης

155/10-11-2011 30
Συντονισμός των Περιφερειακών Μονάδων 

του ΕΤΑΑ σχετικά με τις Παροχές Υγείας                                                                       
Εκτός  ημερήσιας  διάταξης

155/10-11-2011 31

Ορισμός μελών υγειονομικής επιτροπής του 
ΕΤΑΑ για παρατάσεις νοσηλείας 

ασφαλισμένων μας                                     Εκτός 
ημερήσιας διάταξης

155/10-11-2011 19

Διοικητική υπαγωγή Διευθύνσεων 
Υγειονομικού ή αυτοτελών Γραφείων των 

πρώην Ταμείων που εντάχθηκαν στο Ε.Τ.Α.Α. 
– Ωράριο εργασίας ιατρών

157/ 24-11-2011 39
Εκκαθάριση φαρμακευτικών συλλόγων                

Εκτός ημερήσιας διάταξης

157/24-11-2011 32

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών, φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

157/24-11-2011 33
Διαβίβαση πρακτικού της  επιτροπής  

αξιολόγησης δικαιολογητικών ελεγκτών 
ιατρών

159/8-12-2011 54
Έγκριση λογοθεραπειών,εργοθεραπειών και 

ψυχοθεραπειών από το ΕΤΑΑ          Εκτός 
ημερήσιας διάταξης

159/8-12-2011 56
Έγκριση αναρρωτικών αδειών υπαλλήλων του 

ΤΑΝ                                                                   
Εκτός  ημερήσιας  διάταξης

159/8-12-2011 55
Συνταγές φαρμάκων αξίας  άνω των 150 ευρώ 

χωρίς  θεώρηση από ελεγκτή ιατρό    Εκτός  
ημερήσιας διάταξης

159/8-12-2011 63

Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου σε 72 
γιατρούς και 7 φαρμακοποιούς για την Αθήνα 

και την Περιφέρεια του ΕΤΑΑ                    
ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο 
προσλήψεις ελεγκτών ιατρών 2012          

Εκτός  ημερήσιας διάταξης

159/8-12-2011 30

Ορθή επανάληψη της ΑΔΣ 150/6-10-2011, 
θέμα 34, σχετικά με την παράταση κατάθεσης 
δικαιολογητικών από παρόχους υγείας, λόγω 

κατάργησης των παλαιών συμβάσεων



159/8-12-2011 29

Διαβίβαση πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου 
πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ                   ΠΡΟΣΟΧΗ : 
βρίσκεται στο φάκελο αποφάσεις και ποινές 

ΥΠΕΔΥΦΚΑ

159/8-12-2011 58

Έγκριση ηλεκτρονικής εφαρμογής 
παρακλινικών εξετάσεων                           

ΠΡΟΣΟΧΗ :Το Δ.Σ. απέσυρε το θέμα 
προκειμένου να ενημερωθούν οι Διοικούσες 
Επιτροπές από τους αρμόδιους Διευθυντές

159/8-12-2011 57

Έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου                     
ΠΡΟΣΟΧΗ :Το Δ.Σ. απέσυρε το θέμα 

προκειμένου να ενημερωθούν οι Διοικούσες 
Επιτροπές από τους αρμόδιους Διευθυντές

159/8-12-2011 31

Ιατρικές πράξεις – παρακλινικές  εξετάσεις 
που έχουν κοστολογηθεί με γνωμοδοτήσεις 
του ΚΕΣΥ και έχουν γίνει αποδεκτές από τον 

αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Κοιν. 
Αλληλεγγύης

159/8-12-2011 28

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών, φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

160/15-12-2011 31

Διαβίβαση πρακτικού της επιτροπής 
αξιολόγησης δικαιολογητικών ελεγκτών 

ιατρών                                                                      
Εκτός ημερήσιας διάταξης

160/15-12-2011 28

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών, φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων                      Εκτός 
ημερήσιας διάταξης

162/22-12-2011 22
Διαβίβαση πρακτικού της επιτροπής 

αξιολόγησης δικαιολογητικών ελεγκτών 
ιατρών

162/22-12-2011 24
Έγκριση ηλεκτρονικής εφαρμογής 

παρακλινικών εξετάσεων

162/22-12-2011 23

Έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου                   
ΠΡΟΣΟΧΗ :Το Δ.Σ. ανέβαλε το θέμα για 
επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να 

συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες 
από τους τομείς.

163/5-1-2012 9
Σύναψη σύμβασης με μεμονωμένα 

φαρμακεία                                                                     
( εκτός Φαρμακευτικού Συλλόγου )



163/5-1-2012 14

Διαβίβαση πρακτικού της επιτροπής 
αξιολόγησης δικαιολογητικών ελεγκτών 

ιατρών                                                                      
Εκτός ημερήσιας διάταξης

164/12-1-2012 12
Διαβίβαση πρακτικού της επιτροπής 

αξιολόγησης δικαιολογητικών ελεγκτών 
ιατρών – Ορθή επανάληψη

164/12-1-2012 14
Ορισμός νέων μελών υγειονομικής επιτροπής 

του ΕΤΑΑ, για παρατάσεις νοσηλείας 
ασφαλισμένων μας

164/12-1-2012 20

Αντικατάσταση επικεφαλής ομάδας ελέγχου 
ιατρών του ΕΤΑΑ για ελέγχους σε 

συμβεβλημένους ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές, ιδιωτ. Κλινικές, ΚΑΑ, 

διαγνωστικά κέντρα κλπ                              
Εκτός ημερήσιας διάταξης

164/12-1-2012 21
Ανακοίνωση δημοσίευσης Υπουργικής 

Απόφασης για ηλεκτρονική συνταγογράφηση                                               
Εκτός ημερήσιας διάταξης

165/ 19-1-2012 8

Σύσταση νέας επιτροπής συγκέντρωσης και 
ελέγχου των δικαιολογητικών για τις 

συμβάσεις με ιατρούς- διαγνωστικά κέντρα 
κλπ

165/19-1-2012 7

Κατηγοριοποίηση περιπτώσεων 
αναπτυξιακών διαταραχών για παιδιά καθώς 
και την σύσταση επιτροπής προς διευθέτησή 

τους

166/26-1-2012 22

Εισαγωγή ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ σε 
Δημόσια Νοσοκομεία με την αφαίρεση του 

σχετικού αποκόμματος από το βιβλιάριο 
παρακλινικών εξετάσεων

166/26-1-2012 21

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών, φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

166/26-1-2012 23
Προμήθεια υπερηχοτομογράφου για τις 

ανάγκες του ακτινολογικού τμήματος του 
ΤΥΔΑ

166/26-1-2012 24
Ένσταση του ιατρού Πολυζώη Παναγούλια 
κατά της υπ΄αριθ. 128/5-5-2011 , θέμα 25 

ΑΔΣ

167/2-2-2012 14

Σύναψη σύμβασης με ιδιωτικές κλινικές – 
ΜΧΑ και ΚΑΑ                                          

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
ιδιωτικών κλινικών – ΜΧΑ - ΚΑΑ



168/9-2-2012 12

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα                                                     
ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  λόγω απουσίας 

του εισηγητή                                          

168/9-2-2012 13

Τροποποίηση σύνθεσης της επιτροπής 
ελέγχου πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ                          

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  λόγω απουσίας 
του εισηγητή

168/9-2-2012 14

Αίτηση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών 
για σύναψη σύμβασης με το ΕΤΑΑ                                                           

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  λόγω απουσίας 
του εισηγητή

169/16-2-2012 11

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα                                                                    

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών, φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

169/16-2-2012 12

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα                                                               

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών, φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων

169/16-2-2012 14
Αίτηση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών 

για σύναψη σύμβασης με το ΕΤΑΑ ως ΚΑΑ

169/16-2-2012 26

Ορθή  επανάληψη του θέματος 14 της ΑΔΣ 
164/12-1-2012 περί ορισμού νέων μελών 

υγειονομικής επιτροπής του ΕΤΑΑ, για 
παρατάσεις νοσηλείας ασφαλισμένων μας 
καθώς και εγκρίσεις για συνέχιση κάλυψης 
ασφάλισης προστατευομένων μελών τους 

όταν αυτά παρουσιάσουν προβλήματα υγείας                                           
Εκτός ημερήσιας διάταξης

169-16-2-2012 13
Τροποποίηση σύνθεσης της επιτροπής 

ελέγχου πορισμάτων ΥΠΕΔΥΦΚΑ

170/23-2-2012 5

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα 

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών, φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων



171/1-3-2012 27

Σύναψη συμβάσεων με ιατρούς, 
φυσικοθεραπευτές και διαγνωστικά κέντρα                                                               

ΠΡΟΣΟΧΗ – βρίσκεται στο φάκελο εγκρίσεις 
γιατρών, φυσικοθεραπευτών και 

Διαγνωστικών Κέντρων                           Εκτός 
Ημερήσιας διάταξης

173/8-3-2012 21

Αίτηση της ασφαλισμένης ΓΡΟΝΤΗ ΖΩΗΣ για 
χορήγηση  προκαταβολής ύψους 15.000 € για 
μετάβαση στις Βρυξέλλες                       Εκτός 

Ημερήσιας Διάταξης

173/8-3-2012 22
Έγκριση χορήγησης συνταγών αυξητικής 

ορμόνης  στα παιδιά                                           
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
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