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  ΘΕΜΑ  : «Προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών από τις Υπηρεσίες σας »  
 
  ΣΧΕΤ   : Το αριθ.πρωτ.  Γ99Φ/14/31/1/12 έγγραφο της ∆/νσης Προµηθειών και Χηµικών  
Υπηρεσιών του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 
Όπως ήδη γνωρίζετε µε τις διατάξεις της αρίθ.Φ80000/οικ.32115/2009/28-12-11                           

ΦΕΚ 3010/29-12-11 τ.Β΄ ΚΥΑ οι Υπηρεσίες σας µεταφέρθηκαν και αποτελούν πλέον Υπηρεσίες του 
ΕΟΠΥΥ. 

Προκειµένου να αντιµετωπίζετε λειτουργικές σας δαπάνες , σας ενηµερώνουµε  ότι το ∆.Σ. 
του Οργανισµού µε την αριθ.30/Συν.15/19-1-12 απόφαση ενέκρινε την µεταβίβαση αρµοδιότητας, 
στους Προϊσταµένους των ∆/νσεων των Υγειονοµικών Μονάδων, οικονοµικής έγκρισης δαπάνης 
µέχρι  του ποσού των #2000,00# ευρώ για την προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, κατόπιν 
προεγκρίσεως από τον Πρόεδρο του Οργανισµού ή των νοµίµων αναπληρωτών του. Ωστόσο, επειδή 
η εν λόγω απόφαση δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί,  δεν µπορείτε  να κάνετε χρήση της.          

Για την προσωρινή αντιµετώπιση των λειτουργικών  δαπανών των µονάδων σας, η Υπηρεσία 
µας, κατόπιν σχετικής συνεννοήσεως µε την ∆/νση Οικονοµικού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει µεταβιβάσει 
πιστώσεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 της Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 262/20 11 τ.Α. 
          Κατ ακολουθία των προαναφεροµένων και επειδή όπως προκύπτει, από το ως άνω σχετικό 
έγγραφο, η ∆/νση Προµηθειών και Χηµικών Υπηρεσιών του   ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γίνεται δέκτης πολλαπλών 
αιτηµάτων σας, σας γνωρίζουµε ότι για την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών  για τις µονάδες σας σε 
περίπτωση έλλειψής τους, , θα ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία.  

1.- Το αίτηµά σας µαζί µε την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του αρµόδιου ∆ιοικητικού 
Προϊσταµένου της Υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (στον οποίο απευθυνόσασταν και πριν τη µεταφορά 
της υπηρεσίας σας στον ΕΟΠΥΥ) θα υποβάλλεται στην  ∆/νση Προµηθειών και Χηµικών Υπηρεσιών 
του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειµένου να βεβαιωθεί µε  σχετικό έγγραφο από την Υπηρεσία ότι δεν υπάρχουν 
αποθέµατα στις Αποθήκες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην παρούσα χρονική περίοδο. 



2.-  Στη συνέχεια το αίτηµά σας µε συνηµµένα τα ως άνω έγγραφα θα αποστέλλονται από την 
∆/νση Προµηθειών και Χηµικών Υπηρεσιών του   ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  στον ΕΟΠΥΥ ( ∆/νση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών και Κατάρτισης Συµβάσεων) στο ΦΑΞ  Νο 210 6871796, προκειµένου να εκδοθεί 
σχετική Απόφαση έγκρισης της δαπάνης. 

3.-  Μετά την κοινοποίηση σε σας της σχετικής αποφάσεως προβαίνετε στην προµήθεια του 
αγαθού ή της υπηρεσίας που έχετε ανάγκη. Τα σχετικά τιµολόγια ή αποδείξεις εκδίδονται από τους 
προµηθευτές σε βάρος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε την ένδειξη «Για τον ΕΟΠΥΥ» και παραδίδονται µε τα 
λοιπά δικαιολογητικά ( Απόφαση, πρακτικό παραλαβής, τυχόν προσφορές,  τιµολόγιο ή απόδειξη 
κλπ) στον αρµόδιο ∆ιοικητικό Προϊστάµενο της Υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον οποίο 
απευθυνόσασταν και πριν τη µεταφορά της υπηρεσίας σας στον ΕΟΠΥΥ. 

4.- Τέλος αντίγραφο του τιµολογίου ή της αποδείξεως µε το πρακτικό παραλαβής του 
προµηθευόµενου είδους ή υπηρεσίας αποστέλλεται µε δική σας φροντίδα στο ως άνω ΦΑΞ. 

Αυτονόητο είναι ότι πριν την υποβολή κάθε αιτήµατος για προµήθεια αγαθού ή υπηρεσίας θα 
πρέπει να εξετάζεται η αναγκαιότητά του-της µε ιδιαίτερη φειδώ και µετά την προµήθειά του να µην 
γίνεται αλόγιστη χρήση του. 

Σε ότι αφορά τις µικροδαπάνες σας οι οποίες αντιµετωπίζονταν από το «µικρό ταµείο» 
εξακολουθείτε να κάνετε χρήση του όπως και πριν.  

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα  παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση 
αναγνωρίζοντας την συµµετοχή και την βοήθεια που µας παρέχεται από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ.   
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