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   ΠΡΟ   

1.   Σνπο Απνδέθηεο  

2.    ηνπ Πίλαθα Α΄ 

3.     

           Κνηλνπνίεζε: 
           1.Γξ. Γηνηθεηή 

           2.Γξ. Τπνδηνηθεηψλ 

           3..Γ.Ο.Δ 

              Πεηξαηψο 207 & 

             Αιθίθξνλνο 92  

             11 853 Αζήλα 

 

Θέκα: Κνηλνπνίεζε ηεο Φ40021/νηθ.4856/397/ΦΔΚ 478/Β΄/29.3.11 

Κ.Τ.Α «Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ απφ ηνπο 

γηαηξνχο ηνπ ΟΠΑΓ θαη ηνπ ΟΑΔΔ». 

 

αο θνηλνπνηνχκε ηελ παξαπάλσ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ηελ 

νπνία θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 

απφ ηνπο γηαηξνχο ηνπ ΟΠΑΓ θαη ηνπ ΟΑΔΔ θαη ζαο γλσξίδνπκε ηα 

αθφινπζα: 

 

1.Όζνη γηαηξνί ηνπ ΟΠΑΓ θαη ηνπ ΟΑΔΔ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ γηαηξώλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ πνπ έρνπλ παξάιιεια  ζύκβαζε κε 

ηνπο θνξείο απηνύο, δέρνληαη ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο 

απόθαζεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ην ζπλεκκέλν «ΔΙΓΙΚΟ 

ΔΝΣΤΠΟ», ην νπνίν ζα  απνζηείινπλ: 

  

- ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε info@ika.gr ή 

- κε  Fax ζην 210 3827794 

Σν έληππν  είλαη αλαξηεκέλν ζην site  ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ (www.ika.gr), ζα 

δηαηίζεηαη επίζεο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ιδξχκαηνο – Τπνθαηαζηήκαηα 

θαη Μνλάδεο Τγείαο - θαη ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί κέρξη ηηο  

15.4.2011. 
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Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ζα αλαξηεζνχλ ζην δηαδίθηπν θαη ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Ιδξχκαηνο θαη ζα δίδνληαη απφ ην 184 νη λέεο ιίζηεο πνπ 

ζα πεξηιακβάλνπλ κόλν ηνπο γηαηξνύο πνπ ζα έρνπλ απνδερηεί ηνπο 

παξαπάλσ όξνπο. 

 

2. Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ εηδηθνχ εληχπνπ  εάλ ν γηαηξφο επηζπκεί λα 

ζηακαηήζεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΙΚΑ-

ΔΣΑΜ, κπνξεί λα ην δειψζεη κε απνζηνιή email ζην info@ika.gr. 

 

Γηα ηνπο  γηαηξνχο πνπ ζα έρνπλ εληαρζεί ζην ηειεθσληθφ ξαληεβνχ ε 

δηαθνπή ζα ηζρχεη κεηά ηελ πάξνδν ελόο κήλα.  

 

Ο γηαηξφο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ επαλέληαμε ηνπ ζηε ξχζκηζε κεηά ηελ 

πάξνδν 3 κελώλ από ηελ εκεξνκελία εμαίξεζεο.. 

 

3. Απφ 1
ε
 Απξηιίνπ 2011 ζχκθσλα κε ηελ θνηλνπνηνχκελε απφθαζε  

 

Α) ην αλψηαην φξην αξηζκνχ επηζθέςεσλ αλά κήλα θαζνξίδεηαη γηα ηνπο 

ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ ΟΠΑΓ ή ηνλ ΟΑΔΔ ζε νγδφληα (80). 

 

Β) γηα ηνπο γηαηξνχο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ πνπ είλαη παξάιιεια 

ζπκβεβιεκέλνη κε ηνλ ΟΠΑΓ ή ηνλ ΟΑΔΔ ην αλψηαην φξην παξακέλεη 

ζηηο πελήληα (50) επηζθέςεηο. 

 

Οη επηζθέςεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηαθηηθά θαη έθηαθηα 

πεξηζηαηηθά θαζώο θαη πξώηε επίζθεςε θαη επαλεμέηαζε. Η 

δηαρείξηζε  ησλ πεξηζηαηηθώλ γίλεηαη από ην γηαηξό. 

 

 

 Μεηά απφ ηα παξαπάλσ ηίζεηαη όξην θαη ζηνλ  αξηζκό ησλ 

ζπληαγώλ πνπ ζα εθδίδνληαη σο αθνινχζσο: 

             

 Α) ην αλψηαην φξην αξηζκνχ ζπληαγψλ αλά κήλα θαζνξίδεηαη γηα ηνπο 

ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ ΟΠΑΓ ή ηνλ ΟΑΔΔ ζε εθαηφ (100). 

 

Β) γηα ηνπο γηαηξνχο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ πνπ είλαη παξάιιεια 

ζπκβεβιεκέλνη κε ηνλ ΟΠΑΓ ή ηνλ ΟΑΔΔ ην αλψηαην φξην ζπληαγψλ 

αλά κήλα θαζνξίδεηαη ζε εμήληα πέληε (65). 

 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 
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 Σν αλώηαην όξην αξηζκνύ ζπληαγώλ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηνλ 

πξνθαζνξηζκέλν αξηζκό ησλ 80 θαη 50 επηζθέςεσλ θαη όρη ζε 

επηπιένλ αζθαιηζκέλνπο. 

 

 Δπνκέλσο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νξίνπ ησλ επηζθέςεσλ δελ 

επηηξέπεηαη πιένλ ε ζπληαγνγξάθεζε ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ 

ΙΚΑ-ΔΣΑΜ κέζσ ηεο παξνύζαο ξύζκηζεο θαη ε ηπρόλ 

εμππεξέηεζή ηνπο απνηειεί εμππεξέηεζε ηδησηηθήο πειαηείαο 

ηνπ γηαηξνύ. 

 

 Αλ δηαπηζησζεί από ηνλ έιεγρν ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Ιδξύκαηνο 

παξάβαζε ν γηαηξόο ζα αθαηξείηαη από ηε ιίζηα θαη ζα 

εθαξκόδνληαη νη πξνβιεπόκελεο λόκηκεο δηαδηθαζίεο. 

 

4.χκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο νη 

αζθαιηζκέλνη ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ έρνπλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα 

εμππεξέηεζεο απφ ππεξδηπιάζην αξηζκφ γηαηξψλ. 

 

Γηα ην ιόγν απηό αηηήζεηο γηα απόδνζε δαπάλεο κέζσ ηεο έθηαθηεο 

πεξίζαιςεο δελ ζα εγθξίλνληαη παξά κόλν ζε εμαηξεηηθέο  

πεξηπηώζεηο, πνπ πξνθύπηεη επείγνλ πεξηζηαηηθό θαη παξάιιεια 

αληηθεηκεληθή αδπλακία εμππεξέηεζεο ηνπ αζθαιηζκέλνπ κέζσ ησλ 

γηαηξώλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ησλ ζπκβεβιεκέλσλ 

κε ηνλ ΟΠΑΓ θαη ηνλ ΟΑΔΔ γηαηξώλ θαζώο θαη ησλ Κξαηηθώλ 

Ννζνθνκείσλ θαη Κέληξσλ Τγείαο. 

 

 

5. Παξαθαινχκε λα ιάβεη γλψζε ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ κε ππνγξαθή 

ην πξνζσπηθφ ησλ Μνλάδσλ ηνπ Ιδξχκαηνο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο. 

 

 
πλ. 1 Δηδηθφ Έληππν 

        1 ΦΔΚ 
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 
ΡΟΒΔΡΣΟ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Η  Πξντζηακέλε Γξακκαηεηαθήο 

Τπνζηήξημεο & Γηνθ. Μέξηκλαο 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών Πρωτο−
βάθμιας Φροντίδας Υγείας στους ασφαλισμένους 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από τους ιατρούς του Ο.Π.Α.Δ. και 
του Ο.Α.Ε.Ε.  ........................................................................................ 1

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Πα−
ροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμέ−
νων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) ................................................ 2

Απόδοση ετήσιας εισφοράς έτους 2009 του πόρου 
από αγγελιόσημο του Τομέα Ασφάλισης Αντα−
ποκριτών Ξένου Τύπου (ΤΑΑΞΤ) και του Τομέα 
Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονολη−
πτών Επικαίρων Τηλεόρασης (ΤΑΦΕΕΤ) του Κλά−
δου Κύριας Ασφάλισης ΕΤΑΠ− ΜΜΕ στον Τομέα 
Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύ−
που (ΤΥΙΣΥΤ) του Κλάδου Υγείας ΕΤΑΠ− ΜΜΕ.  .. 3 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ 40021/οικ. 4856/397 (1)
 Όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμι−

ας Φροντίδας Υγείας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ από τους ιατρούς του Ο.Π.Α.Δ. και του Ο.Α.Ε.Ε. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 18, παρ. 10 

του άρθρου 33 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του 
ν. 3918/2011 (Α΄ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα 
υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 
2362/1995 (Α΄ 247) «Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

3. Το π.δ/γμα 372/1995 (Α΄201) «Μεταφορά της ΓΓΚΑ 
από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και το π.δ/γμα 
213/1992 (Α΄ 102) «Οργανισμός της ΓΓΚΑ».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 
(Α΄ 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 89/2010 (Α΄ 154) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις της αρ.Υ275/30−9−2010 (Β΄ 1595) από−
φασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης Γεωργίου Κουτρουμάνη». 

7. Τις διατάξεις της αρ. 2672/2009 (Α΄ 2408) απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Υφυπουργού Οικονομικών Φιλίππου Σαχινίδη.

8. Το αριθμ. 9888/28−2−2011 έγγραφο της Διοίκησης 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προ−
ϋπολογισμό, αλλά στον Προϋπολογισμό του Κλάδου 
Υγείας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ύψους περίπου 100.000.000,00 € 
ετησίως, η οποία για το έτος 2011 θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμένο αποθεματικό του Κλάδου. 

10. Το έγγραφο αριθ. Φ.80000/5675/981/11.03.2011 του 
Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης, αποφασίζουμε:

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, προς τους ασφα−
λισμένους του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ., παρέχεται και από τους 
συμβεβλημένους με τον Ο.Α.Ε.Ε και τον Ο.Π.Α.Δ. ιατρούς, 
οι οποίοι δέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:

− Ιατρική εξέταση
− Συνταγογράφηση
− Παραπομπή για παρακλινικές/διαγνωστικές εξετά−

σεις−θεραπείες−ιατρικές πράξεις
Α. Ιατρική εξέταση
1. Οι ασφαλισμένοι δεν καταβάλλουν αμοιβή στους συμβε−

βλημένους γιατρούς του Ο.Π.Α.Δ και Ο.Α.Ε.Ε, το δε κόστος 
της επίσκεψης καταβάλλεται από το Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. 

2. Για την επιβεβαίωση της εξέτασης με την επίσκεψη 
στο ιδιωτικό τους ιατρείο, οι γιατροί στα προσωπικά 
λευκά τους συνταγολόγια αναγράφουν τα στοιχεία του 
ασφαλισμένου, τον Α.Μ.Κ.Α., τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ, την ημέρα και ώρα επίσκεψης και εάν πρόκειται 
για πρώτη ή δεύτερη επίσκεψη, τα οποία επιβεβαιώνει 
ενυπόγραφα ο ασφαλισμένος. Το σύνολο αυτών των 
φύλλων από τα προσωπικά τους συνταγολόγια υποβάλ−
λεται στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ, προκειμένου να καταβάλει τις 
αποζημιώσεις, που αντιστοιχούν σε κάθε γιατρό.

3. Οι γιατροί του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ., που έχουν παράλλη−
λα σύμβαση με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ μπορούν να 
εξετάζουν και να συνταγογραφούν για τους ασφαλι−
σμένους του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. ως γιατροί των φορέων 
αυτών μόνο στα ιδιωτικά τους ιατρεία και όχι κατά τη 
διάρκεια ωραρίου τους στο Ίδρυμα, όπου λειτουργούν 
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ως γιατροί του Ι.Κ.Α−ΕΤΑΜ χρησιμοποιώντας τα έντυπα 
αυτού. Το πλήθος των επισκέψεων − συνταγογραφήσεων 
στα ιδιωτικά τους ιατρεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
πενήντα (50) για κάθε μήνα. Ο τρόπος αποζημίωσης των 
επισκέψεων αυτών, γίνεται σύμφωνα με τα επιμέρους 
οριζόμενα στο π.δ/γμα 127/2005. 

4. Για τις άδειες ανικανότητας οι ασφαλισμένοι θα 
απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους γιατρούς 
των Μονάδων Υγείας του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. 

5. Οι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης−Ασθέ−
νειας θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις Μονάδες 
Υγείας του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. μέχρι να διατεθούν στους 
συμβεβλημένους με τον Ο.Π.Α.Δ και τον Ο.Α.Ε.Ε γιατρούς 
έντυπα επίσκεψης ευρωπαίου ασφαλισμένου και να κα−
θορισθεί η διαδικασία επιστροφής τους στις υπηρεσίες 
του Ιδρύματος, για την ανάληψη της δαπάνης από τον 
αντίστοιχο Ευρωπαϊκό φορέα. Το ίδιο ισχύει και για 
τους συνταξιούχους και μέλη οικογενείας τους που δι−
αμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και είναι ασφαλισμένοι 
φορέα κράτους μέλους της Ε.Ε, καθώς επίσης και για 
μέλη οικογενείας ασφαλισμένου κράτους μέλους της 
Ε.Ε τα οποία διαμένουν μόνιμα στη χώρα μας.

6. Για τη χορήγηση πρόσθετων ειδών (γυαλιά ορά−
σεως, αμαξίδια κ.λπ.), καθώς και για αναλώσιμα υλικά 
(σάκκοι κολοστομίας κ.λπ.), οι ασφαλισμένοι θα απευ−
θύνονται αποκλειστικά και μόνο στους γιατρούς των 
Μονάδων Υγείας του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. 

Β. Συνταγογράφηση
1. Σε περίπτωση που απαιτείται έκδοση συνταγής χο−

ρήγησης φαρμάκων θα χρησιμοποιούν:
α) το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης όπου 

θα επιλέγουν ως ασφαλιστικό φορέα το Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. 
β) τα ατομικά τους έντυπα αναγραφής φαρμάκων έως 

ότου διατεθούν συνταγολόγια Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. 
2. Στα ατομικά τους έντυπα θα αναγράφονται: τα στοι−

χεία του ασφαλισμένου (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, 
Τηλέφωνο, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ − ΕΤΑΜ), ο Α.Μ.Κ.Α γι−
ατρού και ασθενούς, η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης, 
το διακριτικό «ιατρός συμβεβλημένος με τον Ο.Π.Α.Δ» 
ή «ιατρός συμβεβλημένος με τον Ο.Α.Ε.Ε» καθώς και ο 
ειδικός τους αριθμός στον Ο.Α.Ε.Ε. Επίσης θα αναγρά−
φεται η διάγνωση, η χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή 
και η αντίστοιχη συμμετοχή και θα τίθεται υπογραφή 
και σφραγίδα του γιατρού. Ανάλογη συμπλήρωση θα 
γίνεται και στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου. 

3. Η συνταγογράφηση στα ατομικά έντυπα, γίνεται 
σύμφωνα με την ισχύουσα φαρμακευτική νομοθεσία, 
τα ισχύοντα π.δ/τα και υπουργικές αποφάσεις, όπως 
αναγραφή φαρμάκων σχετική με την ειδικότητα του 
γιατρού, για τις εγκεκριμένες από τον Ε.Ο.Φ ενδείξεις, 
αναγραφή μέχρι τριών διαφορετικών φαρμάκων και σε 
ποσότητα που δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα για 
κάλυψη αγωγής έως τριάντα ημερών και θεώρηση .

Για συνταγές που καταχωρίζονται και εκτελούνται 
ηλεκτρονικά, δεν απαιτείται θεώρηση, σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 3918/2011.

Γ. Παρακλινικές/διαγνωστικές εξετάσεις – θεραπείες 
– ιατρικές πράξεις

1. Οι παρακλινικές εξετάσεις, θεραπείες, ιατρικές πρά−
ξεις, που αναγράφονται από τους συμβεβλημένους με 
τον Ο.Π.Α.Δ και τον Ο.Α.Ε.Ε γιατρούς εγκρίνονται στη 
συνέχεια από τους ελεγκτές του Ιδρύματος, οι οποίοι 
ακολουθούν τις ισχύουσες στο Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. οδηγίες. 
Οι εξετάσεις εκτελούνται στα εργαστήρια των Μονάδων 

Υγείας του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. ή στα συμβεβλημένα με το 
Ίδρυμα εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα. 

2. Για κάθε παρακλινική εξέταση θα αναγράφεται από τους 
συμβεβλημένους με τον Ο.Π.Α.Δ και τον Ο.Α.Ε.Ε γιατρούς 
ξεχωριστό παραπεμπτικό στο ατομικό τους έντυπο.

3. Στις υπηρεσίες υγείας του Ιδρύματος στις οποίες 
δεν εκτελείται κάποια ιατρική εξέταση ή πράξη και πα−
ράλληλα δεν υπάρχει σύμβαση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για την 
εκτέλεσή της, η παραπομπή για αυτήν από γιατρό του 
ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ εγκρίνεται από το Διευθυντή ή τον 
ελεγκτή της Μονάδας του Ιδρύματος και στη συνέχεια 
αποδίδεται δαπάνη μέσω της έκτακτης περίθαλψης.

4. Για το Φεβρουάριο 2011 δεν ισχύει το προβλεπόμενο 
πλαφόν εξετάσεων για τα συμβεβλημένα με το ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια.

Διαδικασία πληρωμής
Ο συμβεβλημένος με τον Ο.Π.Α.Δ. ή τον Ο.Α.Ε.Ε. γιατρός, 

ο οποίος εξέτασε ασθενείς ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. 
− Ε.Τ.Α.Μ., υποβάλλει κάθε μήνα στο αρμόδιο Υποκατά−
στημα του Ιδρύματος της περιοχής του συγκεντρωτική 
κατάσταση για τους ασθενείς που εξετάσθηκαν τον προ−
ηγούμενο μήνα, στην οποία επισυνάπτονται τα ατομικά 
έντυπα του γιατρού για κάθε ασθενή που εξέτασε.

Κάθε ατομικό έντυπο που επισυνάπτεται πρέπει να φέ−
ρει υποχρεωτικά και την υπογραφή του ασφαλισμένου.

Στην κατάσταση αυτή, στην οποία αναγράφονται τα 
στοιχεία του γιατρού, ο Α.Μ.Κ.Α του, το διακριτικό «ια−
τρός συμβεβλημένος με τον Ο.Π.Α.Δ», ή «ιατρός συμ−
βεβλημένος με τον ΟΑΕΕ» και ο ειδικός αριθμός του 
γιατρού στον Ο.Α.Ε.Ε., επίσης αναγράφονται με αύξοντα 
αριθμό για κάθε ασφαλισμένο:

α. Τα στοιχεία του ασφαλισμένου (ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση, τηλέφωνο−Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.)

β. Ο ΑΜΚΑ του 
γ. Η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης
δ. Αν έγινε αναγραφή φαρμάκων
ε. Αν παραπέμφθηκε ο ασθενής για παρακλινική εξέ−

ταση−θεραπεία−ιατρική πράξη
στ. Η κοστολόγηση της επίσκεψης σύμφωνα με το 

Π.Δ/γμα 127/2005 (Α΄ 182). 
Οι γιατροί αποζημιώνονται βάσει των διατάξεων του 

Π.Δ. 127/2005 (Α΄ 182).
Η αποζημίωση καταβάλλεται εντός σαράντα πέντε (45) 

ημερών από την υποβολή της κατάστασης.
Για το μήνα Φεβρουάριο έτους 2011 η υποβαλλομέ−

νη κατάσταση αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από 
7.2.2011 έως 28.2.2011.

Για τους συμβεβλημένους με τον Ο.Π.Α.Δ και τον 
Ο.Α.Ε.Ε γιατρούς που κατά τα ανωτέρω εξετάζουν 
ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ., από 1η Απριλίου 2011 
τίθεται ως ανώτατο όριο επισκέψεων στα ιδιωτικά τους 
ιατρεία οι ογδόντα (80) επισκέψεις ανά μήνα. 

Για τους γιατρούς του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. που είναι και 
συμβεβλημένοι με τον Ο.Π.Α.Δ ή τον ΟΑΕΕ ως ανώτατο 
όριο παραμένουν οι πενήντα (50) επισκέψεις ανά μήνα.

Η απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 7 
Φεβρουαρίου 2011, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ



 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Φ.Υ. 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Συμπληρώστε με ιδιαίτερη προσοχή το παρακάτω έντυπο 

Θα αποσταλεί με e-mail στο info@ika.gr  ή με Fax στο  210 3827794 

1. Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις της Φ0021/οι.4856/397 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 478/. τΒ΄,29.3.11 για την παροχή 
υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
 
Αποδέχομαι 
 
Δεν αποδέχομαι 
 

 

 

2. Αποδέχομαι την ανάρτηση των προσωπικών μου στοιχείων 
(ονοματεπώνυμο, δ/νση ιατρείου, τηλέφωνο, ειδικότητα κλπ) στα ειδικά 
πληροφοριακά έντυπα και στο site του Ιδρύματος καθώς και την 
αναγγελία αυτών των στοιχείων από την υπηρεσία του τηλεφωνικού 
ραντεβού 184 για την ενημέρωση των ασφαλισμένων στην αναζήτηση 
γιατρού 
 
Αποδέχομαι 
 
Δεν αποδέχομαι 
 

 

 

3. Αποδέχομαι να ενταχθώ στο σύστημα των προγραμματισμένων ραντεβού 
για επίσκεψη στο προσωπικό μου ιατρείο με βάση τη λειτουργία της 
υπηρεσίας τηλεφωνικού ραντεβού 184 
 
Αποδέχομαι 
 
Δεν αποδέχομαι 
 

 

 

4. Σας γνωστοποιώ το επιθυμητό για μένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
προγραμματισμένων επισκέψεων στο προσωπικό μου ιατρείο μέσω της 
υπηρεσίας τηλεφωνικού ραντεβού 184  
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                                               ΠΡΩΙ                                       ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Δευτέρα              από                έως                      από                έως 
 
Τρίτη                  από                 έως                      από                έως 
 
Τετάρτη              από                 έως                      από                έως 
 
Πέμπτη               από                 έως                      από               έως 
 
Παρασκευή        από                  έως                      από               έως 
 
 

    

   

    

    

    

5. Ανώτατο όριο επισκέψεων ανά μήνα : 
 
- Γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ & τον ΟΑΕΕ       80 
 
- Γιατροί ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συμβεβλημένοι παράλληλα             50 
       με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ 
 
Ανώτατο όριο συνταγών ανά μήνα : 
 
- Γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ & τον ΟΑΕΕ       100 
 
- Γιατροί ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συμβεβλημένοι παράλληλα              65 
       με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ 

Το ανώτατο όριο συνταγών αφορά αποκλειστικά στον προκαθορισμένο 
αριθμό των 80 και 50 επισκέψεων και όχι σε επιπλέον ασφαλισμένους 

• Μετά τη συμπλήρωση του ορίου των επισκέψεων δεν επιτρέπεται πλέον η 
συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω της παρούσας 
ρύθμισης και η τυχόν εξυπηρέτησή τους αποτελεί εξυπηρέτηση ιδιωτικής 
πελατείας του γιατρού.  
Εάν διαπιστωθεί παράβαση από τον έλεγχο των υπηρεσιών του 
Ιδρύματος ο γιατρός θα αφαιρείται από την λίστα και θα εφαρμόζονται οι 
προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες 
 

• Μετά την υποβολή του ειδικού εντύπου, εάν ο γιατρός επιθυμεί να 
σταματήσει την παροχή υπηρεσιών στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
μπορεί να το δηλώσει με αποστολή e-mail στο  info@ika.gr  
Εάν ο γιατρός είναι ενταγμένος στο 184, η διακοπή παροχής υπηρεσιών 
θα ισχύει μετά την πάροδο ενός μηνός.  
Μετά τη διακοπή μπορεί να ζητήσει την επανένταξη στη ρύθμιση μετά την 
πάροδο 3 μηνών από την ημερομηνία εξαίρεσης 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ……………………………………………………………………. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ………………………………………………………………………………. 

ΑΜ ΤΣΑΥ : …………………………………………………………………………………… 

ΑΜΚΑ : ………………………………………………………………………………………. 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ……………………………………….Αριθμός……….Ταχ.Κωδ…………… 

E-MAIL : …………………………………………….Τηλ. : ……………………………….. 

 

 ΙΑΤΡΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ 

 

 ΙΑΤΡΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΕ 

 
 ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΑΕΕ 

ΙΑΤΡΟΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ : 

 ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ 

 

 ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΕ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : …../……/……. 
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