
 
 
ΘΕΜΑ      : «Λειτουργία νέων ιατρείων του ιδίου Ιατρού που είναι συµβεβληµένος    
                       µε τον ΕΟΠΥΥ» 
 

ΣΧΕΤΙΚΟ : Η απόφαση 663 του ∆.Σ. του ΕΟΠΥΥ κατά την υπ’ αρ. 61/12-10-2012  
                      Συνεδρίασή του. 
 
 

Το ∆.Σ. του ΕΟΠΥΥ µε την υπ’ αρ.663/61/12-10-2012 απόφαση ενέκρινε την 
δυνατότητα επέκτασης της υφιστάµενης σύµβασης µε τους ήδη συµβεβληµένους µε τον 
ΕΟΠΥΥ ιατρούς στα νέα ιατρεία που έχουν ανοίξει ή προτίθενται να ανοίξουν και 
λειτουργούν βάση σχετικής άδειας. 

                           
          
                    
 
Αθήνα,  13/11/2012 
 
Αρ. Πρωτ.: Φ820/ 159 / οικ. 46944 

Γενική ∆/νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης Προς:   

1. Νοµαρχιακές & Τοπικές Μονάδες 
Υγείας ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 
2. Υποκαταστήµατα & Παραρτήµατα 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
 (για τις υπηρεσίες υγείας  ΕΟΠΥΥ που 
δεν   λειτουργούν µε  αυτοτέλεια) 
3. Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις ΕΟΠΥΥ 
4. e-∆ΑΠΥ 
Πατησίων 12, Τ.κ. 106 77, Αθήνα 
5. Η∆ΙΚΑ 
Λ. Συγγρού & Λαγουµιτζή 40 
Τ.κ. 117 45, Αθήνα 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Γραφείο Προέδρου  
2. Γραφείο Αντιπροέδρου κ. Νικόλη 
3. ∆ιεύθυνση Φαρµάκου 
Υπόψη ∆ιευθύντριας 
4. ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού 
Υπόψη ∆ιευθυντή 
5. ∆ιεύθυνση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ 
Υπόψη ∆ιευθυντή 
6. ∆ιεύθυνση Παροχών & Κατάρτισης 
Συµβάσεων / Τµήµα Κατάρτισης 
Συµβάσεων 

Υπηρεσιών Υγείας 
∆/νση Παροχών & Κατάρτισης Συµβάσεων/ Τµήµα 
κατάρτισης συµβάσεων 
Τηλ.: 210 6871766  
Ταχ. ∆/νση: Κηφισίας 39, Τ.κ. 151 23, Μαρούσι 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
Εθνικός  
Οργανισµός 
Παροχής  
Υπηρεσιών 

  

  
Υγείας  

 www.eopyy.gov.gr  

  



Το πλαφόν των επισκέψεων θα παραµείνει στον αριθµό των  διακοσίων (200) 
ιατρικών επισκέψεων κατά µήνα για το σύνολο των ιατρείων που κατέχει νόµιµη άδεια 
ο συµβεβληµένος ιατρός. 

 
Στην σφραγίδα που θα χρησιµοποιεί ο συµβεβληµένος ιατρός στο δεύτερο ή 

τρίτο ιατρείο, πλην των άλλων, θα φέρει ένδειξη 2ο ή 3ο ιατρείο αντίστοιχα. 
 
Η κατάθεση των ιατρικών επισκέψεων/πράξεων θα γίνεται στην Περιφερειακή 

∆ιεύθυνση ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑ∆) που ανήκει το αρχικά δηλωθέν Ιατρείο και η οποία 
ΥΠΑ∆ εκκαθαρίζει µέχρι τώρα τους λογαριασµούς του συµβεβληµένου ιατρού.  

 
Για την εφαρµογή της ανωτέρω απόφασης, οι ενδιαφερόµενοι συµβεβληµένοι µε 

τον ΕΟΠΥΥ ιατροί, που επιθυµούν να εξυπηρετούν στο νέο τους ιατρείο ασφαλισµένους 
του ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να καταθέσουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισµού 
(Κηφισίας 39, τκ. 151 23, Μαρούσι) αίτηση, στην οποία θα επισυνάπτεται : 

 
1) Άδεια Λειτουργίας του νέου ιατρείου  
 

και 
 

2) Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιατρού (σφραγισµένη και υπογεγραµµένη µε το γνήσιο 
της υπογραφής του) στην οποία θα αναφέρεται ότι επιθυµεί την εξυπηρέτηση 
ασφαλισµένων του ΕΟΠΥΥ στο νέο του ιατρείο (θα αναγράφεται η διεύθυνση του 
ιατρείου) µέσα στο οριζόµενο πλαφόν των διακοσίων (200) επισκέψεων τον µήνα για το 
σύνολο των ιατρείων του 
 
 
 
 

                                                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
 
 
                                                                                      ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
 
 
 


