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ΘΕΜΑ: «Τπενθυμιςτικό-Ενημζρωςη για την αποςτολή δικαιολογητικών Τγειονομικών Δαπανών». 

  
ΧΕΣ:  α) Η αρ. πρωτ. 2/53983/0026/27-06-2019 ΚΤΑ «Ηλεκτρονικι διακίνθςθ δικαιολογθτικϊν» (ΦΕΚ Β’    
                 2726/2019), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 
            β)Σο αρ. πρωτ. 2112.7/12042//17-02-2021  Ζγγραφο ΤΝΑΝΠ/ΑΛ. ΕΛ. ΑΚΣ./Τ.Τ Γ’ 

 

1. υνζπεια του ςχετικοφ (α) θ Τπθρεςία  μασ οφείλει από 01/01/2021 να ψθφιοποιεί-ςαρϊνει, 

πιςτοποιεί θλεκτρονικά και ειςάγει τα ςτοιχεία ςτθν πλατφόρμα τθσ Ηλεκτρονικισ  Διακίνθςθσ 

Δικαιολογθτικϊν του Τπουργείου Οικονομικϊν. Προςκετικά, λόγω τθσ λιξθσ του ζτουσ και των μθ 

εκκακαριςκζντων  δαπανϊν από τθν ΔΟΔ Α’, ζχει  ςυςςωρευκεί  μεγάλο πλικοσ δικαιολογθτικϊν 

δαπανϊν τθσ οποίασ ο ρυκμόσ διαβίβαςθσ προσ εκκακάριςθ-ενταλματοποίθςθ-εξόφλθςθ από τθν ΔΟΔ 

Α’ αδυνατεί να ανταπεξζλκει ςτον επικυμθτό χρόνο αποπλθρωμισ των παρόχων. 

2. Τπενκυμίηουμε ςτουσ παρόχουσ τα αναφερόμενα ςε (β) ςχετικό και πωσ για τθν ταχφτερθ διακίνθςθ 

και αποηθμίωςθ των προςκομιηόμενων δαπανϊν ςυνίςτανται: 

α)    θ υποβολι των δαπανϊν, πζραν του φυςικοφ φακζλου του παραςτατικοφ, και ςε θλεκτρονικι μορφι      

        αρχείου  ( USB stick ι CD ) που κα περιζχει ςαρωμζνα όλα τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά, 

β)  θ ξεχωριςτι ςάρωςθ τθσ αίτθςθσ και του δικαιολογθτικοφ εξόφλθςθσ (ΙΒΑΝ) από τα υπόλοιπα             

δικαιολογθτικά, 

γ)      θ ςυγχϊνευςθ των υπολοίπων δικαιολογθτικϊν ςε ζνα αρχείο pdf με πολλζσ ςελίδεσ μζςω διαφόρων      

εφαρμογϊν που υπάρχουν ςτο διαδίκτυο (π.χ.  www.ilovepdf.com) – ανακεφαλαιϊνοντασ, τρία pdf 

αρχεία: θ αίτθςθ, το δικαιολογθτικό εξόφλθςθσ και τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά, 

δ)    θ μετονομαςία κακενόσ εκ των τριϊν αρχείων pdf (Αίτθςθ, ΙΒΑΝ, Λοιπά Δικαιολογθτικά), 

3.     Σζλοσ, υπενκυμίηουμε ότι το δικαιολογθτικό εξόφλθςθσ κα πρζπει να προςκομίηεται ευκρινϊσ είτε ωσ 

φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του βιβλιαρίου τραπζηθσ είτε ωσ Βεβαίωςη τραπζηθσ με ςφραγίδα και 

υπογραφι του υπαλλιλου τθσ. 

 



4. Παρακαλοφμε για τθν ενθμζρωςθ και τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ. 
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ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟ  Λ.. 
ΚΩΝΣΑΝΣΕΛΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Τπουργείο Τγείασ, Γενικι Δ/νςθ Τπθρεςιϊν Τγείασ, Δ/νςθ Οργάνωςθσ, Λειτουργίασ και Ανάπτυξθσ    
Νοςθλευτικϊν Μονάδων Τγείασ (με τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει τισ Δθμόςιεσ Δομζσ Τγείασ,) E-mail: 
damy@moh.gov.gr 

2. Τπουργείο Τγείασ, Γενικι Γραμματεία Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ/Αυτοτελζσ Σμιμα Εποπτείασ 
Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ ΕΟΠΤΤ, E-mail: teal_eopyy@moh.gov.gr 

3. Πανελλινιοσ Ιατρικόσ φλλογοσ (με τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει όλα τα μζλθ του), E-mail: pisinfo@pis.gr 

4. Πανελλινιοσ Φαρμακευτικόσ φλλογοσ (με τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει όλα τα μζλθ του), E-mail: 
info@pfs.gr 

5. Ελλθνικι Οδοντιατρικι Ομοςπονδία (με τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει όλα τα μζλθ τθσ) E-mail: eoo@otenet.gr 

6. Πανελλινια Ζνωςθ Ιδιωτικϊν Κλινικϊν (με τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει όλα τα μζλθ τθσ), E-mail: 
sarafianos@peik.gr 

7. Πανελλινια Ζνωςθ Ιδιωτικϊν Ιατρικϊν Εταιρειϊν και Πολυϊατρείων (με τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει όλα τα 
μζλθ τθσ), E-mail: info@panidi.gr 

8. Πανελλινια ομοςπονδία ςωματείων κλινοεργαςτθριακϊν ειδικοτιτων  (με τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει όλα 
τα μζλθ τθσ), E-mail: poske2013@gmail.com 

9. Πανελλινια ομοςπονδία ςωματείων ιδιωτικισ πρωτοβάκμιασ υγείασ  (με τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει όλα 
τα μζλθ τθσ), E-mail:  posipy1@gmail.com 

10. Πανελλινιοσ ςφνδεςμοσ ιατρικϊν διαγνωςτικϊν κζντρων (με τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει όλα τα μζλθ του), 
E-mail: contact@pasidik.gr 

11. .Φ.Α./ΝΙΜΙΣ (με τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει όλα τα διοικθτικά υπαγόμενα φαρμακεία), E-mail: logistirio-
nimts@army.gr, sfa@army.gr 
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