
                                                                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ 3ο ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πειραιάς, 29-12-2022

Αριθ.Πρωτ.: 2533.6/ 92630  /2022

 

Ταχ. Διευθ. : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2 ΠΡΟΣ:  Ως Π.Δ.
ΚΟΙΝ:  Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ
            Γρ. κ. Α/Λ.Σ-ΕΛ-ΑΚΤ
            Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ.

Τ.Κ. : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πληροφορίες : ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. (Ο) ΜΑΖΗΣ Φ.
Τηλ. 
e-mail

: 213-137 4388
: yg.c@hcg.gr 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την Αποστολή Δικαιολογητικών Υγειονομικών Δαπανών».

ΣΧΕΤ: α)  Η  υπ’  αριθ.  2/53983/0026  ΚΥΑ  από  02-07-2019  περί  ηλεκτρονικής  διακίνησης
δικαιολογητικών δαπανών» (ΦΕΚ Β’ 2726), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Η υπ’ αριθ. 188204 ΕΞ 2022 ΚΥΑ από 21-12-2022 (ΦΕΚ Β΄ 6607) περί ηλεκτρονικής διακίνησης
δαπανών.

1. Σε συνέχεια ανωτέρω (β) σχετικού , σας γνωρίζουμε ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής

διακίνησης  δαπανών  τα  δικαιολογητικά  δαπανών  υγείας  των  στελεχών  του  Λιμενικού  Σώματος  –

Ελληνικής Ακτοφυλακής και των προστατευόμενων μελών τους. 

2. Η αναφερόμενη εξαίρεση από την ηλεκτρονική διακίνηση δαπανών είναι σε ισχύ έως την υλοποίηση

των απαιτούμενων προσαρμογών τεχνικού χαρακτήρα για την έναρξη υποβολής των δαπανών υγείας

των στελεχών του Λιμενικού  Σώματος  –  Ελληνικής  Ακτοφυλακής  και  των προστατευόμενων μελών

τους,  μέσω των πληροφοριακών συστημάτων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

(Ε.Ο.Π.Π.Υ.)

3. Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως, αποστέλλονται  οι  δαπάνες υγειονομικής  περίθαλψης απευθείας

στην Υπηρεσία Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ. (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, ΤΚ 185 10, Πειραιάς). 

4. Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις δικές σας ενέργειες.

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 . . ( . )ΥΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΝΑΥΑΡΧΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΣ Λ.Σ. (Υ.Ι)Σ Υ Ι
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛ.Σ. (Υ.Ι)Λ.Σ. (Υ.Ι)Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του), E-mail: pisinfo      @      pis      .      gr       

2. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη της) E-mail: eoo      @      otenet      .      gr  

3.  Πανελλήνια  Ένωση  Ιδιωτικών  Κλινικών  (με  την  υποχρέωση  να  ενημερώσει  όλα  τα  μέλη  της),  E-mail:
sarafianos      @      peik      .      gr       

4. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εταιρειών και Πολυϊατρείων (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα
μέλη της), E-mail: info      @      panidi      .      gr       

5. Πανελλήνια ομοσπονδία σωματείων κλινοεργαστηριακών ειδικοτήτων  (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα
τα μέλη της), E-mail: poske      2013@      gmail      .      com  

6. Πανελλήνια ομοσπονδία σωματείων ιδιωτικής πρωτοβάθμιας υγείας  (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα
τα μέλη της), E-mail:  posipy      1@      gmail      .      com  

7. Πανελλήνιος σύνδεσμος ιατρικών διαγνωστικών κέντρων (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του),
E-mail: contact      @      pasidik      .      gr  
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