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ΠPoΣ
1. Noμαρ1ιακdq και Toπικ69 Moνdδεq Υγε[αq

ΙKΑ-ETΑM
2. Περιφερειακα και Toπικ& Υπoκ/τα ΙΚΑ-ΕTΑM

[Υγειονo μικ6q και Φαρ μακευτικ6q Υτη ρ εo[εq]
3. ΥΠ.E.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., Σταδ[oυ 29,L0710 ΑΘfνα

Θdμα: <Σxετικd με ην πρoμτjθεια ηλεκτρoνικιilν υπoλογtστ6ν απ6 ιατρoιlq πoυ

oποιαδfiπoτε σΥ6σn εργασιαζ με τo ΙKA-ETΑM)

Σ1ετικd:
1. N. 3996 <Aναμ6ρφωη τoυ Σιilματο5 Επιθεωρητιbν Eργαoiαq, ρυθμloειq θεμdτων

Κο ινων ικιi q Aoφdλιoη q και αλλεq δ ιατdξειq> [Φ E Κ1 70lΑ/0 5. 0B. 2 0 1 1 J

Θfτoυμε υπ' 6!rιν oαq 6τι με τoν Ν6μo 3996 /20t1 [oxετικ6 1J και, συγκεκρtμ6να, με τo

dρθρo 63 oρloτηκε 6τι:

<Στo dρθρo 8 τoυ ν.3892/2010 [A' 189) πρoοτiθεται παρdγραφog ωq εξη9:

Στoυq ιατρorig πoυ 6xoυν σχ6ση εργαo[αq με oπoιαδτ]πoτε μoρφli με τo 'Ιδρυμα

Κoινωνικιilν Αoφαλloεων [ΙΚΑ - ETΑM): α] κατα τι9 διατ&ξειs των dρθρων 24 και 25 τoυ ν.

3232/2004 tA' 48] [ιατρo[ πλτ]ρoυq και απoκλειoτικriq απαo16ληoηq με o1doη δημooloυ
δικα[oυ), β) κατd τιg διαταξειs τoυ dρΘρoυ 26 τoυ ν' 3232/Ζ004 (A' 48) [προoωπικo[ ιατρο[
ελεriΘερoι επαyyελματlεq με αυμβαoη μ[oΘωoηq dργoυ), γ] κατ& τιg διατ&ξειq του β.δ.
1'8/1956 (A' 67) καL τoυ αρθρoυ 1'6 παραγραφog 2 τoυ ν. t666/L9B6 [Α' 200J [ιατρο[ με
ox6oη εργαolαq ιδιωτικoli δικα[oυ αoρlοτoυ xρ6νoυJ, δJ κατ& τιq διατdξειq τoυ ν. δ.

1'204/7972 (A' 723) [ιατρo[ με ειδικιi 6ννoμη σχ6ση f με ειδικη oriμβαoηJ παρf1εται η
δυνατ6τητα να πρoμηΘευτoιiν απ6 πρo1ηΘευτli τηq επιλoyriξ τoυq, εντ6q πρoΘεoμ[αq
εν6q (1) μriuα απ6 τη δημoο[ευαη τoυ παρ6ντoq ν6μoυ, iνα φoρητ6 υπoλoγιoττi
(Ιaptop) με τιs τε1νικ69 προδιαγραφ6q πoυ καΘoρlζoνται με απ6φαoη τoυ Διoιlα1τιj τoυ
Ιδρ{ματoq, πρoκειμdνoυ να καταχωρoιiν ηλεκτρoνικιi και να εκτελoιiν τιg ιατρικdq
ουνταγdq και παραπεμπτικ& ταrν ιατρικιirν εξετ&oεων. Mε την παραδooη τoυ
τιμολoγ[oυ αγoρdg απ6 τoυq ωg dνω ιατρor3q oτo 'Ιδρυμα Koινωνικιbν Αoφαλloεων [ΙΚΑ -
ETΑMJ, βεβαιιilνoυν την παραλαβτ] για xρfoη τoυ συγκεκριμdνoυ φoρητori υπoλoγιoτιj
[laptοpJ και εξoφλε[ται οε αυτo{q μετd απ6 τo ν6μιμo 6λεγ1o, τo πoo6 πoυ καταβλτ]Θηκε για
την ωyoρ& τoυ συγKεκριμ6νoυ φoρητo$ υπoλoγιoττ] [Ιaptop) και μ61ρι τoυ oυνολικoli πooo{
των εξακooiων [600) ευριil αυμπεριλαμβανoμ6νoυ Φ.Π.A..)

Διευκριν[ζονται τα ακ6λoυΘα:

'/ Δεν απαιτε[ται ειδικ6 λoγιoμικ6 καθιilg η πρ6oβαoη σην εφαρμoyrj επιτυγx&νεται

μ6oω διαδικτ6oυ με τη βof θεtα oπoιoυδτ]πoτε πρoγρdμματoq πλoτ]yηoηq

'/ E[ναι απαρα[ητα τα ακ6λουθα:



(
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'/ Φoρητ6q υπoλoγιoτriq [laptop) τελευτα[αq πενταετ[α9 με λειτoυργικ6 otoημα
MS-Windows [XP, Vista win 7] f Linux f Mac_oSΧ

'/ Πρ6γραμμα πλor{γηoηg oτo διαδ[κτυo

'/ Πρ6γραμμα αντιιικr!q πρooταo[αq [anti-virus)
'/ Σfνδεoη oτo διαδ[κτυo IΑDSL τ] mobile internet)

'/ 'Eναq εκτυπωηq inkjet f laser με δυνατ6ητα εκτtiπωoηq τoυλα1ιστoν οτα 300

dpi (η δαπιiιη τoυ oπo[oυ Θα περιλαμβανεται οτo πoo6 των εξακoofων
ευριb)

'/ oι 1ρfoτεg Θα 1ρειαoΘε[ να εγκαταoτιiooυν δωρε&ν oτoν υπoλoγιoτιj τουq

λoγιoμικ6 Αdobe Αcrobat Reader [6κδooη 10.0 τη νειilτερηJ μ6oω τoυ ιoτ6τoπoυ:

h ttp ://get.adobe.com/read er

Η διαδικαo[α πoυ περιγραφεται ανωτ6ρω θα πρ6πει να 61ει oλoκληρωθεl μ61ρι τιg 20

Σεπτεμβρioυ 2011.
Mε ευΘriνη των ΔιευΘυντιirν των M.Υ. και Π.Υ.Υ. να δoΘε[ απ6 dνα αντ[γραφo τoυ

εγyρdφoυ αυτoti στoυs ενδιαφερ6μενoυq ιατρor5q τηs δικαιoδοo[α9 τoυs πoυ
συντCryoγραφo$ν oι oπoloι θα τo παραλdβoυν ενυπ6γραφα.
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14. Unisystems ΑE, Aλ. Πdντου L9-23
1767'J., Καλλιθθα
15. Πανελληνιo Φαρμακευτικ6 Σriλλογο
16. Φαρμακευτικ6 Σriλλoγο Aττικηq
17 . Φαρμακευτικ6 Σfλλογο Πειραιd
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