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ΘΕΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΚΕΤΩΝ ΤΠΟΒΟΗΘΗΗ 

ΑΝΑΠΝΟΗ» 

 Αγαπητοί ασφαλισμένοι ,  
Με την εγκύκλιο αυτή  σας καθιστούμε ενήμερους για τις διαδικασίες που 

απαιτούνται για  την προμήθεια αναπηρικού αμαξιδίου ή συσκευών υποβοήθησης 
αναπνοής. Η τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών αποτελεί υποχρέωση όλων των 
ασφαλισμένων και βοηθά στην καλύτερη εξυπηρέτησή σας  και λειτουργία των Τπηρεσιών 
του Σαμείου. 

Για το σκοπό αυτό κάθε ασφαλισμένος που χρήζει προμήθειας αναπηρικού 
αμαξιδίου ή συσκευής υποβοήθησης αναπνοής υποχρεούται   να απευθύνεται  στις 
αρμόδιες Τπηρεσίες του Σαμείου. 

 Επιπλέον σας ενημερώνουμε  ότι το Σαμείο διαθέτει ικανό αριθμό από τα είδη 
αυτά , που επιστρέφονται από τους ασφαλισμένους ,μετά το τέλος της χρήσης τους και 
επομένως πρεπει να εξαντλείται από πλευράς σας, η δυνατοτητα  προμήθειας τους, μέσω 
του Σαμείου. 

Για τις περιπτώσεις αυτές που δεν είναι δυνατή η προμήθεια των παραπάνω 
ειδών,  μέσω των υπηρεσιών του  Σαμείου, παρακαλούμε να  τηρείται η παρακάτω 
διαδικασία. 
ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ : 
 Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΤ ΑΜΑΞΙΔΙΟΤ  ΓΙΑ ΠΡΩΣΗ ΥΟΡΑ  Η  
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ. 
Απαιτείται προέγκριση από τις υπηρεσίες  του Σαμείου και ακολουθείται η εξής 
διαδικασία : 
Αίτηση  με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 Αναλυτική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, αντιστοίχου ειδικότητας με 
την ασθένεια. 

 Προσκόμιση τριών σφραγισμένων προσφορών.  
Αντικατάσταση αναπηρικού αμαξιδίου δικαιολογείται, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Περίθαλψης , μετά από παρέλευση τριών (3) τουλάχιστον ετών. 
Β.  ΤΚΕΤΕ  ΤΠΟΒΟΗΘΗΗ ΑΝΑΠΝΟΗ (ΑΠΛΟ ΝΕΥΕΛΟΠΟΙΗΣΗ C-PAP, 
 B-PAP,) 
ύμφωνα με την Απόφαση Νο 13/18-12-2003 του Δ  η χορήγηση των αναπνευστικών 
συσκευών θα γίνεται ως εξής:  
ΠΕΡΙΠΣΩΗ  Α.. ΑΠΛΟ ΝΕΥΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 
Απαιτείται προέγκριση των υγειονομικών υπηρεσιών του Σαμείου και ακολουθείται η 
εξής  διαδικασία : 
Αίτηση  με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 Αναλυτική γνωμάτευση ιατρού πνευμονολόγου, από την οποία να προκύπτει η 
αναγκαιότητα χρήσης του νεφελοποιητή. 

 Προσκόμιση τριών σφραγισμένων προσφορών 



 
ΠΕΡΙΠΣΩΗ  Β.     ΤΚΕΤΕ C-PAP, B-PAP 
Φορηγούνται στους πάσχοντες από σύνδρομο επικινδύνων αποφρακτικών απνοιών – 
υποπνοιών,  κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου.  
Απαιτείται προέγκριση των υγειονομικών υπηρεσιών του Σαμείου και ακολουθείται η 
εξής διαδικασία:     
Αίτηση  με συνημμένα  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Αναλυτική ιατρική  γνωμάτευση Ειδικής Μονάδας Κρατικού Νοσοκομείου, μετά 
από τη διενέργεια μελέτης ύπνου, για την ανάγκη χρήσης και ανοχής της συσκευής 
από τον ασθενή. 

 Προτιμολόγιο ή προσφορά για  την τιμή της συσκευής.  
 
 

Π Ρ Ο  Ο Χ Η  

 
 

Για την καταβολή της δαπάνης σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται:  

1. Τιμολόγιο αγοράς. 
2.  Υπεύθυνη δήλωση , με την οποία ο ασφαλισμένος θα δεσμεύεται 

για την επιστροφή στο Ταμείο των παραπάνω ειδών,  όταν δεν τα 
χρειάζεται πλέον.  

 
Παρακαλούμε σε κάθε περίπτωση να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του  Σαμείου.  
 
ΠΟΛΤΪΑΣΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΤΪΑΣΡΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ   

 
Οργανωτική Μονάδα 
υναλλαγών (Λεκανοπέδιο 
Αττικής)Σηλ. 210-8898457- , 483 
Οργανωτική Μονάδα Ελέγχου 
Δαπανών Περιφέρειας 
(Καταστήματα  ευθύνης 
Πολυιατρείου Αθηνών) τηλ. 210-
8898468, 419, 493, 488, 490 
 

 
Οργανωτική Μονάδα υναλλαγών 
(Περιφέρεια Θεσσαλονίκης) τηλ.2310- 
253415 
  
Οργανωτική Μονάδα Ελέγχου Δαπανών 
Περιφέρειας (Καταστήματα  ευθύνης 
Πολυιατρείου Θεσσαλονίκης)  τηλ. 2310-
253435, 436. 

 
 

 
Κοιν/ται:  Πολυιατρείο Θεσσαλονίκης 

 
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ α/α 

 
Ξυδάς Βασίλειος  

υντονιστής Σομεάρχης                                  


