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     Αζήλα     14 / 7 / 2011 
 
     Αξηζκ. Πξωη. 
     Π04/3/224 
    
     ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ 
     ΔΓΚΤΚΛΙΟ 
     ΑΡ. : 46   
           

 
     ΠΡΟ: 
     Σνπο Απνδέθηεο ηνπ  
     Πίλαθα  Α’ 

 
     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ : 

     ΟΠ (Τπννκάδα Παξνρώλ) 
 

ΘΔΜΑ : «Οξζνπεδηθά – Οξζωηηθά είδε θαη ηερλεηά κέιε» 
ΥΔΣ.: Οη αξ. 37 & 40/2011 εγθύθιηνη & Π04/3/201/30-06-11 Γελ.Έγγξαθν 

 
Με ηηο παξαπάλσ ζρεηηθέο εγθπθιίνπο δώζακε νδεγίεο ζηα Τπνθαηαζηήκαηα ηνπ 

Ιδξύκαηνο γηα ηα ρνξεγνύκελα – θαηά ην άξζξν 28 παξ. 1 εδ.δ΄ ηνπ Καλνληζκνύ 

Αζζελείαο ΙΚΑ-ΕΣΑΜ  -νξζνπεδηθά - νξζσηηθά θαη ηερλεηά κέιε.  
Οη ηηκέο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζηελ εγθύθιην 37/2011  ηζρύνπλ από   15/07/2011 

γηα όια ηα αλαθεξόκελα ζ΄ απηήλ είδε εθηόο ηωλ εηδώλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

θαηωηέξω γηα ηα νπνία αλαζηέιιεηαη ε ηζρύο ηεο εγθπθιίνπ 37/2011 γηα ηξεηο 
κήλεο θαη εθ’ όζνλ ηα είδε απηά πξόθεηηαη λα ρνξεγεζνύλ ζε αζθαιηζκέλνπο 
ηνπ Ιδξύκαηνο πνπ είλαη θηλεηηθά αλάπεξνη ιόγω παξαπιεγίαο ή ηεηξαπιεγίαο 

θαη είλαη δηθαηνύρνη ηνπ εμωϊδξπκαηηθνύ επηδόκαηνο.  
Γηα όιεο ηηο ππόινηπεο πεξηπηώζεηο ε εγθύθιηνο ηζρύεη ζην ζύλνιό ηεο. 
 

Σα είδε πνπ εληάζζνληαη ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία  είλαη ηα αθόινπζα: 
 
1. Αλαπεξηθά ακαμίδηα γηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από ηεηξαπιεγία-   

      παξαπιεγία. 
2. Οξζνζηάηεο 

3. Ηιεθηξηθή ζπζθεπή αλύςσζεο ( γεξαλάθη ) 
4. Εηδηθό ειεθηξνληθό πνδήιαην. 
5. Εηδηθά κεραλήκαηα νξζνζηάηηζεο θαη βάδηζεο. 

6. Εηδηθό παηδηθό θάζηζκα γηα κπάλην -  WC 
7. Πεξηπαηεηνύξεο ( κεηαιιηθή ηξνρήιαηε, κε θνπζθσηνύο ηξνρνύο  
      θαη  θξέλα,   

8. Μπνπζνπιίζηξα, Οξζνζηαηεπεξηπαηεηνύξα ) 
9. Εηδηθό θάζηζκα κε ξόδεο θαη ηξαπέδη γηα εθπαίδεπζε θαη  
     απαζρόιεζε ρεξηώλ. 

10. Καζίζκαηα από εηδηθό ειαθξύ πιηθό θαηόπηλ ιήςεσο 
     πξνπιάζκαηνο γηα   
11. ζηαζεξνπνίεζε θεθαιήο – θνξκνύ κε ή ρσξίο ηξνρήιαηε βάζε. 

12. ηξώκα θπζηθνζεξαπείαο. 
13. Ρνιιό θπζηθνζεξαπείαο. 
14. Ννζνθνκεηαθό θξεβάηη ρεηξνθίλεην, ηξνρήιαην. 

15. Μαμηιάξηα. 

ΑΔΑ: 4ΑΣΛ4691ΩΓ-3ΚΓ



 
Επίζεο αλαζηέιιεηαη ε ηζρύο ηεο εγθπθιίνπ 37/2011 γηα ηξείο κήλεο θαη γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο ρνξήγεζεο ηερλεηνύ  κέινπο ζε αζθαιηζκέλνπο πνπ έρνπλ 
ππνβιεζεί ζε αθξωηεξηαζκό θάηω άθξωλ θαη ρξήδνπλ θαηαζθεπήο ηερλεηνύ 

κέινπο γηα πξώηε θνξά ή θαηαζθεπήο λέαο πξόζεζεο εμαηηίαο βεβαησκέλεο 
νινζρεξνύο θαηαζηξνθήο ηνπ ήδε ρνξεγεζέληνο ηερλεηνύ  κέινπο. 

Γηα όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ζα ηζρύζνπλ νη ηηκέο ηεο εγθπθιίνπ 37/2009 

θαη έωο 14/10/2011. 
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