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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

                 ΠΡΟΣ:   

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39      

Τ. Κ: 151 23   ΜΑΡΟΥΣΙ  

ΤΗΛ. 210 6871719  

FAX: 210 6871795  

  

    
  

            

 

ΑΘΗΝΑ   13.3.12    

 

Αρ. Πρωτ.       ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ     

 9993  

 

ΠΡΟΣ    

 Τις Υπηρεσίες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

1. Νομαρχιακές & Τοπικές 

Μονάδες Υγείας 

2. Υποκαταστήματα 

&Παραρτήματα ΙΚΑ – 

ΕΤΑΜ (για τις υπηρεσίες 

υγείας ΕΟΠΥΥ που δεν 

λειτουργούν με αυτοτέλεια) 

3. Κέντρο Παιδοψυχικής 

Υγιεινής Αθήνας 

4. Κέντρο Παιδοψυχικής 

Υγιεινής Θεσσαλονίκης 

5. Διαγνωστικό Κέντρο 

Ιατρικής της Εργασίας 

Αθήνας 

6. Κέντρο Προληπτικής 

Ιατρικής Αλεξανδρούπολης 

7. ΟΑΕΕ –Γενική Δ/νση 

Ασφάλισης 

8. ΟΠΑΔ –Δ/νση Υγειον. 

Περίθαλψης  

9. ΟΓΑ- Δ/νση Παροχών 

         Πατησίων 30 Αθήνα 

 

Κοινοποίηση :          

1.  Γρ. Προέδρου  

2. Γρ. Αντιπροέδρου κ. Νικόλη 

3. Γρ. Αντιπροέδρου κ. 

Σουλιώτη 

Θέμα: «Διαδικασία για την ένταξη των μόνιμων και αορίστου χρόνου 

γιατρών του ΕΟΠΥΥ στο δίκτυο των συμβεβλημένων με τον Οργανισμό 

γιατρών για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του στα ιδιωτικά τους 

ιατρεία» 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4038 (ΦΕΚ 14/Α/2.2.12),  καθώς 

και με  την Φ.90380/οικ. 228/113 Κοινή Υπουργική Απόφαση που 
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δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 416/Β/23.2.12, η ημερομηνία ισχύς της οποίας 

αρχίζει από 01.01.2012, ρυθμίστηκαν θέματα των γιατρών του ΕΟΠΥΥ.  

 

Σύμφωνα με τις παραπάνω ρυθμίσεις οι γιατροί μόνιμοι και με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των φορέων που 

εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, 

ΟΓΑ) δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τους 

ασφαλισμένους του Οργανισμού και στα ιδιωτικά τους ιατρεία μετά τη 

λήξη του ωραρίου τους στον Οργανισμό,  με ανώτατο αριθμό 

επισκέψεων 150 επισκέψεις το μήνα και αμοιβή 10 € ανά επίσκεψη.  

 

Μετά από τα παραπάνω σας γνωρίζουμε τη διαδικασία για την ένταξη 

των γιατρών στο δίκτυο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών. 

 

Α. Υποβολή ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ από τον ενδιαφερόμενο 

 

1. Οι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου γιατροί του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ – 

ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ), εφόσον επιθυμούν να 

συμμετέχουν στην παραπάνω ρύθμιση,  θα πρέπει να αποστείλουν 

την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(μόνιμος – αορίστου χρόνου)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Π.Φ.Υ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΟ.  

 

Τη ΔΗΛΩΣΗ θα την αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ 

(www.eopyy.gov.gr), θα την τυπώσουν, θα τη συμπληρώσουν και 

θα την υποβάλλουν υπογεγραμμένη και σφραγισμένη στη 

γραμματεία της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο κάθε 

ενδιαφερόμενος.  

 

 

2. Για τους γιατρούς του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ η υποβολή της 

Υπεύθυνης Δήλωσης θα γίνει στη Μονάδα Υγείας στην οποία 

υπηρετεί ο γιατρός. Σε περίπτωση που ο γιατρός υπηρετεί σε 

Τοπικό Ιατρείο, ή ιατρείο, η Δήλωση θα υποβληθεί στη 

Νομαρχιακή ή Τοπική Μονάδα στην οποία υπάγεται η υπηρεσία 

που υπηρετεί ο γιατρός.  

 

Για τις υπηρεσίες υγείας του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που δεν 

λειτουργούν με αυτοτέλεια, η Υπεύθυνη Δήλωση θα υποβληθεί 

στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στο οποίο ήταν ενταγμένη η 

υπηρεσία υγείας μέχρι τις 31.12.11. 
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Οι γιατροί του πρώην ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ θα 

υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση  στις  αντίστοιχες υπηρεσίες 

που υπηρετούν σήμερα.  

 

Επισημαίνεται ότι η Δήλωση θα συμπληρωθεί προσωπικά από 

τον κάθε γιατρό και όχι από τη γραμματεία της εκάστοτε 

Μονάδας.   

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η  20.3.2012 

 

 

Β.  Ενέργειες Υπηρεσιών ΕΟΠΥΥ και Υποκαταστημάτων ΙΚΑ – 

ΕΤΑΜ (για τις υπηρεσίες υγείας που δεν λειτουργούν με αυτοτέλεια) 

 

1. Ο Διευθυντής της κάθε υπηρεσίας (Νομαρχιακής, Τοπικής 

Μονάδα Υγείας κ.λπ. πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Υποκαταστήματα ΙΚΑ 

– ΕΤΑΜ (αφορά  τις υπηρεσίες υγείας που δεν λειτουργούν με 

αυτοτέλεια),  υπηρεσίες ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κ.λπ), θα ορίσει έναν 

υπεύθυνο παραλαβής των ΔΗΛΩΣΕΩΝ των γιατρών.  

 

2. Ο υπεύθυνος παραλαβής θα συμπληρώσει  ηλεκτρονικό αρχείο 

(κατάσταση) σε μορφή excel (επισυνάπτεται) και υποχρεωτικά όλα 

τα αναφερόμενα στην κατάσταση πεδία, ταυτοποιώντας τα 

στοιχεία του κάθε γιατρού που υπέβαλλε την Υπεύθυνη Δήλωση  

με τα στοιχεία που τηρούνται στη Μονάδα, επιβεβαιώνοντας 

παράλληλα ότι είναι γιατρός του ΕΟΠΥΥ.   

 

3. Στη συνέχεια εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, η  κατάσταση 

θα εκτυπωθεί, θα υπογραφεί από τον υπεύθυνο παραλαβής και το 

Διευθυντή της Μονάδας και αφού σφραγισθεί θα αποσταλεί με 

courier μαζί με τις ΔΗΛΩΣΕΙΣ των γιατρών στην 

Επιχειρησιακή Ομάδα Υγείας (ΟΠΣ) Πατησίων 12, τ.κ. 10677.  

 

Παράλληλα το αρχείο excel θα αποσταλεί και με email στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση opsygeia@eopyy.gov.gr 

 

Τα παραπάνω στοιχεία θα αποσταλούν εντός πέντε  εργάσιμων 

ημερών από την  ημερομηνία της λήξης της προθεσμίας 

υποβολής της ΔΗΛΩΣΗΣ  
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Πέραν των παραπάνω σας γνωρίζουμε και τα ακόλουθα:  

 

 Τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των γιατρών  θα 

συμπεριληφθούν σταδιακά στη λίστα των συμβεβλημένων με τον 

ΕΟΠΥΥ γιατρών. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική ΚΥΑ 

σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία ισχύς της αρχίζει από 

1.1.2012 και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

οριστικοποίησης της λίστας,  οι γιατροί θα μπορούν να 

εξετάζουν ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ εφόσον έχουν 

πιστοποιηθεί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.  

 

 

 Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεργασία 

των γιατρών του ΕΟΠΥΥ με το δίκτυο των συμβεβλημένων με 

τον Οργανισμό γιατρών είναι η πιστοποίησή τους στην 

ηλεκτρονική συνταγογράφηση  (e-syntagografisis και e-

diagnosis). 

  

Σε περίπτωση που γιατρός του ΕΟΠΥΥ δεν έχει πιστοποιηθεί 

δεν θα μπορεί να ενταχθεί στη λίστα των συμβεβλημένων με 

τον ΕΟΠΥΥ γιατρών και επομένως δεν θα μπορεί να υποβάλλει 

καταστάσεις για να πληρωθεί από τον Οργανισμό.  

 

Τέλος σημειώνεται ότι η συνεργασία αυτή των μόνιμων ή 

αορίστου χρόνου γιατρών του ΕΟΠΥΥ αφορά αποκλειστικά και 

μόνο τους κλινικούς γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας και επομένως δεν περιλαμβάνονται Βιοπαθολόγοι, 

Ακτινοδιαγνώστες,  Κυτταρολόγοι, Παθολογοανατόμοι, 

Πυρηνικής Ιατρικής. 
 

           

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

      ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ 
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