
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Εθνικός

Ο

Παροχής

Υπηρεσιών

Υγείας
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

 

Q1 

Είμαι γιατρός και έχω κάνει αίτηση για να συμβληθώ με τον ΕΟΠΥΥ πλην 

όμως το όνομά μου δεν βρίσκεται στη λίστα. Δέχομαι ασφαλισμένους του 

ΕΟΠΥΥ; 

Ναι, με το αποδεικτικό της αποστολής του 

κατοχυρωμένος να δέχεται δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ.

H λίστα των ιατρών, που εξυπηρετούν ασφαλισμένους του

ολοκληρωθεί ακόμα. Εάν μετά την ολοκλήρωσή της δεν βρίσκετε το όνομά 

σας σε αυτήν παρά του ότι έχετε κάνει αίτηση και πληρείτε τις προϋποθέσεις 

ένταξής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την 

ΕΟΠΥΥ. 

 

Q2 

Είμαι γιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ, το όνομά μου βρίσκεται στη 

λίστα και έχω κάνει αίτηση ανάκλησης, από πότε ισχύει η αίτησή μου;

Από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης ανάκλησης στον ΕΟΠΥΥ ο 

γιατρός δεν μπορεί να 

αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ (18-01-2012)

έχω κάνει αίτηση για να συμβληθώ με τον ΕΟΠΥΥ πλην 

όμως το όνομά μου δεν βρίσκεται στη λίστα. Δέχομαι ασφαλισμένους του 

Ναι, με το αποδεικτικό της αποστολής του Fax στον ΕΟΠΥΥ ο γιατρός είναι 

κατοχυρωμένος να δέχεται δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ. 

που εξυπηρετούν ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ

άν μετά την ολοκλήρωσή της δεν βρίσκετε το όνομά 

σας σε αυτήν παρά του ότι έχετε κάνει αίτηση και πληρείτε τις προϋποθέσεις 

ένταξής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κεντρική υπηρεσία του 

Είμαι γιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ, το όνομά μου βρίσκεται στη 

λίστα και έχω κάνει αίτηση ανάκλησης, από πότε ισχύει η αίτησή μου;

Από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης ανάκλησης στον ΕΟΠΥΥ ο 

γιατρός δεν μπορεί να υποβάλλει συγκεντρωτική κατάσταση για να 

αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ. 
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ΑΘΗΝΑ, 18/01/2012    

2012) 

έχω κάνει αίτηση για να συμβληθώ με τον ΕΟΠΥΥ πλην 

όμως το όνομά μου δεν βρίσκεται στη λίστα. Δέχομαι ασφαλισμένους του 

στον ΕΟΠΥΥ ο γιατρός είναι 

ΕΟΠΥΥ, δεν έχει 

άν μετά την ολοκλήρωσή της δεν βρίσκετε το όνομά 

σας σε αυτήν παρά του ότι έχετε κάνει αίτηση και πληρείτε τις προϋποθέσεις 

κεντρική υπηρεσία του 

Είμαι γιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ, το όνομά μου βρίσκεται στη 

λίστα και έχω κάνει αίτηση ανάκλησης, από πότε ισχύει η αίτησή μου; 

Από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης ανάκλησης στον ΕΟΠΥΥ ο 

υποβάλλει συγκεντρωτική κατάσταση για να 
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Q3  

Είμαι γιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ και τα στοιχεία μου στη Λίστα 

δεν είναι ορθά. Πώς θα τα διορθώσω; 

Θα αποστείλετε νέο Fax εκεί όπου αποστείλατε την αρχική σας αίτηση με τις 

διορθώσεις. (Fax: 210-9282199, 210-9282499, 210-9282267, 210-9215940, 

213-2168422). 

  

Q4 

Με ποια κριτήρια συμβάλλεται κάποιος γιατρός με τον ΕΟΠΥΥ; 

 

Για να συμβληθεί ένας ιατρός με τον ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να είχε ενεργή 

σύμβαση με τον ΟΑΕΕ και τον ΟΠΑΔ μέχρι 31/12/11 σύμφωνα με την πράξη 

νομοθετικού περιεχομένου 262/16-12-11. Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά 

στο μεταβατικό στάδιο λειτουργίας του Οργανισμού.   

 

Q5 

Τι συμβαίνει εάν ένας γιατρός δεν επιθυμεί να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ; 

Εάν ένας γιατρός δεν επιθυμεί να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, αλλά επιθυμεί να 

συνταγογραφεί για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, συμπληρώνει την Υπεύθυνη 

Δήλωση που έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των ΕΟΠΥΥ, IKA-ETAM, ΟΠΑΔ, 

ΟΑΕΕ, ΟΓΑ (www.eopyy.gov.gr, www.ika.gr, www.opad.gr, www.oaee.gr, 

www.oga.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

www.e-syntagografisi.gr ) στις 12/1/12. Με τον τρόπο αυτό,  έχει τη 

δυνατότητα να συνταγογραφεί για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ φάρμακα και 

εξετάσεις μόνον μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,(e-syntagografisi, 

e-diagnosis) ενώ δεν αποζημιώνεται για τις επισκέψεις των δικαιούχων από 

τον οργανισμό. 

 

Q6 

Γιατροί που είχαν σύμβαση με τον ΟΓΑ πώς θα συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ; 

Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου 262/16-12-2011 δεν αφορά στους 

γιατρούς που είχαν σύμβαση με τον ΟΓΑ. 

 



3 

 

Q7 

Οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΠΑΔ και του 

ΟΑΕΕ μπορούν να κάνουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ; 

Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου 262/16-12-2011 δεν αφορά στους  

μόνιμους και αορίστου χρόνου γιατρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΠΑΔ και του 

ΟΑΕΕ. Οι γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που θα κάνουν ιδιωτικό ιατρείο εκτός 

ωραρίου θα υπογράψουν ειδική σύμβαση για τον αριθμό των επισκέψεων 

και τον τρόπο αποζημίωσης. 

 

Q8 

Πότε θα βγει προκήρυξη για νέους γιατρούς για σύναψη σύμβασης με τον 

ΕΟΠΥΥ; 

Αναμένεται ανακοίνωση.  

 

Q9 

Είμαι γιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ. Πού συνταγογραφώ τα 

φάρμακα; 

Τα φάρμακα για τους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ συνταγογραφούνται 

ηλεκτρονικά μέσω του e-syntagografisi. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί το 

σύστημα ή το φάρμακο που επιθυμεί ό γιατρός να συνταγογραφήσει δεν 

βρίσκεται στο πρόγραμμα της ηλεκτρονικής,  τότε και μόνον τότε ο γιατρός 

συνταγογραφεί χειρόγραφα στο συνταγολόγιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  

 

Q10 

Πώς αναγράφονται οι παρακλινικές εξετάσεις στον ΕΟΠΥΥ; 

Οι παρακλινικές εξετάσεις στον ΕΟΠΥΥ αναγράφονται:  

• σε ηλεκτρονικά παραπεμπτικά (δεν απαιτείται θεώρηση) 

• σε χειρόγραφα παραπεμπτικά μόνο από συμβεβλημένους με τον 

ΕΟΠΥΥ γιατρούς (όταν δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα). 

Αναγράφονται στο μπλοκ παραπεμπτικών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή, εάν ο 

γιατρός δεν διαθέτει μπλοκ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις αναγράφει στο 

συνταγολόγιο του ιατρείου του. Θεωρούνται εντός δέκα (10) ημερών 
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από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, και εκτελούνται εντός μηνός από τη 

θεώρηση (απαιτείται θεώρηση σε ποσά άνω των 100 euro). 

 

Q11 

Ποιον αριθμό εξετάσεων έχει τη δυνατότητα να αναγράφει κάθε ιατρός; 

Όσες εξετάσεις απαιτούνται ανάλογα με την πάθηση κάθε δικαιούχου.  

 

Q12 

Πώς συνταγογραφούν γυαλιά οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ 

οφθαλμίατροι; 

Τα συνταγογραφούν στο ειδικό έντυπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή, εάν ο γιατρός δεν 

διαθέτει μπλοκ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις αναγράφει στο συνταγολόγιο του ιατρείου 

του. Η αποζημίωση γίνεται όπως ορίζεται στον ΕΚΠΥ.  

Οι μη συμβεβλημένοι οφθαλμίατροι δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν 

γυαλιά. 

 

Q13 

Πώς συνταγογραφούν θεραπευτικά μέσα (εκτός γυαλιών) οι συμβεβλημένοι 

με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί; 

Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί συνταγογραφούν θεραπευτικά μέσα 

όπως συνταγογραφούσαν έως σήμερα. Για οποιαδήποτε τροποποίηση θα 

δημοσιευθεί Εγκύκλιος. 

Οι μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί δεν μπορούν να 

συνταγογραφήσουν θεραπευτικά μέσα για τους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ. 

 

 Q14 

Πώς συνταγογραφούνται και πώς αποζημιώνονται οι πράξεις των φυσιάτρων; 

Για τους φυσίατρους ισχύει το αριθμητικό όριο των επισκέψεων, ενώ 

δύνανται να συνταγογραφούν πράξεις της ειδικότητάς τους με τη χρήση του 

e-diagnosis για ένα σημείο του σώματος ανά εξάμηνο και μέχρι δώδεκα 

θεραπείες (κατόπιν έγκρισης ελεγκτού ιατρού, Άρθρο 14
Α
 του ΕΚΠΥ). Το ίδιο 

ισχύει και για άλλες ειδικότητες όπως για παράδειγμα ρευματολόγοι που 
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εκτελούν αντίστοιχες θεραπευτικές πράξεις (πχ. Biofeedback, TENS, Laser) σε 

φυσικοθεραπευτήρια, τα οποία έχουν επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό. 

 

Q15 

Πώς γράφονται και πώς αποζημιώνονται δαπάνες για  λογοθεραπείες, 

εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες; 

Οι δαπάνες για λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες, 

αποζημιώνονται στον ασφαλισμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 14 

και 17 του ΕΚΠΥ. Οι ασφαλισμένοι απευθύνονται στα  τμήματα των Ταμείων 

όπου απευθυνόντουσαν έως τις 31/12/11.     

 

Q16 

Τα διαγνωστικά εργαστήρια δέχονται χειρόγραφα παραπεμπτικά  από 

νοσοκομεία; 

 

Όχι, δεν δέχονται χειρόγραφα παραπεμπτικά κρατικών νοσοκομείων και δεν 

αποζημιώνονται. 

     

Q17 

Οι μη κοστολογημένες εξετάσεις αποζημιώνονται;  

Όχι, οι μη κοστολογημένες εξετάσεις δεν αποζημιώνονται. 

 

Q18 

Πόσα αντίγραφα εκτυπώνονται από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση 

φαρμάκων και εξετάσεων 

Για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων ισχύει ότι προβλέπεται από 

τις διατάξεις της Η.Σ. (Νόμος 3892, 4/11/10)(1 αντίγραφο).    

     

Για την ηλεκτρονική αναγραφή εξετάσεων ισχύει ό,τι αναφέρεται στις 

οδηγίες του e-diagnosis (2 αντίγραφα). 
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Q19 

Επιτρέπεται η αναγραφή και η εκτέλεση ιατρικών πράξεων από τον ίδιο 

συμβεβλημένο γιατρό; 

Δεν απαγορεύεται από τη Νομοθεσία η αναγραφή και η εκτέλεση των 

ιατρικών πράξεων από τον ίδιο γιατρό, εφόσον είχε ανάλογη σύμβαση μέχρι 

31.12.2011 με έναν από τους εντασσόμενους στον ΕΟΠΥΥ φορείς. 

 

Q20 

Ποια είναι η συμμετοχή των ασφαλισμένων στις παρακλινικές εξετάσεις; 

Από 1/1/12 ισχύει ο ΕΟΠΥΥ και τα ποσοστά που ορίζονται στον ΕΚΠΥ. 

 

Q21 

Πού θα αναγράφεται η επίσκεψη; Επαρκεί η συγκεντρωτική κατάσταση; 

Έχουν δοθεί οδηγίες, στην ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, 29/12/11: «Οδηγίες προς 

τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ».  

 

Q22 

Αν κάποιος γιατρός δεν συμπληρώσει τις 50 επισκέψεις την εβδομάδα, 

μεταφέρεται το υπόλοιπό του την επόμενη εβδομάδα; 

Ναι, μεταφέρεται με ανώτατο όριο τις 200 επισκέψεις το μήνα. 

 

Q23 

Για ποιους κλείνει ραντεβού το 184; 

Το 184 κλείνει ραντεβού μόνο για γιατρούς θεραπευτές του ΕΟΠΥΥ στις 

μονάδες του ΕΟΠΥΥ. Ο θεραπευτής γιατρός έχει υποχρέωση έναντι όλων των 

ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 

Q24 

Επιτρέπεται ο θεραπευτής του ΕΟΠΥΥ να είναι και ελεγκτής; 

Σύμφωνα με το Άρθρο 20 του ΕΚΠΥ απαγορεύεται ο θεραπευτής να είναι και 

ελεγκτής ταυτόχρονα. 
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Q25 

Πού απευθύνονται για έγκριση φαρμάκων, εξετάσεων, κλπ οι ασφαλισμένοι 

του ΕΟΠΥΥ; 

Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ απευθύνονται όπου απευθυνόντουσαν έως τις 

31/12/11. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ελεγκτής ιατρός στον υγειονομικό 

σχηματισμό που απευθυνόντουσαν, μπορούν να εξυπηρετηθούν από 

ελεγκτές ιατρούς όλων των εντασσομένων στον ΕΟΠΥΥ Ταμείων. 

 

Q26 

Κόβεται χαρτάκι ανά επίσκεψη; 

Όχι, υπάρχει μόνο η συγκεντρωτική. Κόβεται φύλλο από το ατομικό 

συνταγολόγιο του γιατρού σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΠΥΥ. 

 

 

Q27 

Τί σφραγίδα χρησιμοποιούν οι γιατροί στην συνταγογράφηση ασφαλισμένων 

του ΕΟΠΥΥ; 

Έως ότου εκδοθούν σφραγίδες με το λογότυπο ΕΟΠΥΥ, οι γιατροί που έχουν 

δικαίωμα να συνταγογραφούν για τον ΕΟΠΥΥ μπορούν να χρησιμοποιούν τις 

σφραγίδες των εντασσομένων ταμείων, νοσοκομείων κλπ ή την ιδιωτική τους 

σφραγίδα.  

 

Q28 

Μπορούν να δίνουν αναρρωτικές άδειες οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ 

ιατροί; 

 

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ίσχυε έως 31/12/2011 στους 

εντασσόμενους στον ΕΟΠΥΥ φορείς. Αναμένονται σχετικές οδηγίες.  

 

 

Q29 

Εξακολουθεί να ισχύει το πλαφόν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τα εργαστήρια 

φυσιοθεραπείας; 

Όσον αφορά στο γιατρό, ισχύουν τα αναφερόμενα στον ΕΚΠΥ. Όσον αφορά 

στο εργαστήριο, θα βγει νεότερη οδηγία.  
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Q30 

Τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά θα συνοδεύονται από  χειρόγραφα; 

Σημειώνεται ο κωδικός των ηλεκτρονικών στο βιβλιάριο; 

Όχι, δεν απαιτείται τίποτε από τα δύο. 

 

Q31 

Επισκέψεις κατ’οίκον; Υπάρχει διαφοροποίηση; 

Όχι, δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις επισκέψεις κατ’οίκον από τις 

υπόλοιπες του ιατρείου. 

 

Q32 

Θα βγει αντίστοιχη κατάσταση με τις επισκέψεις για τις πράξεις; Πλαφόν; 

Προς το παρόν δεν υπάρχει πλαφόν στις ιατρικές πράξεις. Για οτιδήποτε 

νεότερο, θα υπάρξει ανακοίνωση. 

 

Q33 

Οι μη συμβεβλημένοι μπορούν να γράφουν υγειονομικό υλικό; 

Όχι, από τη στιγμή που οι μη συμβεβλημένοι έχουν το δικαίωμα μόνο 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δεν μπορούν να γράφουν υγειονομικό 

υλικό. 

 

Q34 

Παραπεμπτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχαν 2 μήνες προθεσμία για την εκτέλεσή τους. 

Έχουν γραφτεί Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2011. Πού θα υποβληθούν; 

Όπου τα κατέθεταν έως σήμερα.  

 

Q35 

Επιστημονικός Δ/ντης κλινικής μπορεί να έχει συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ; 

Ναι, μπορεί ως φυσικό πρόσωπο. 

 

Q36 

Γιατροί που είχαν σύμβαση με τα εντασσόμενα ταμεία μόνο να εκτελούν 

διαγνωστικές πράξεις και εξετάσεις,  μπορούν να δέχονται δικαιούχους του 

ΕΟΠΥΥ; 

Ναι, εξακολουθούν να δέχονται με τους ίδιους όρους. 

Οι εργαστηριακές ειδικότητες δεν μπορούν να συνταγογραφούν. 
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Q37 

Οι γιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που μεταφέρθηκαν στο ΕΣΥ μπορούν να κάνουν 

σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ ή να συνταγογραφούν. 

Ναι, εφόσον είχαν σε ισχύ σύμβαση με τον ΟΠΑΔ ή τον ΟΑΕΕ μέχρι 

31.12.2011 και έχουν κάνει τη σχετική αίτηση. 

 

Q38 

Εκτελούνται τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά μη συμβεβλημένων γιατρών; 

Οι φαρμακοποιοί και τα διαγνωστικά εργαστήρια εκτελούν όλες τις 

ηλεκτρονικά εκδιδόμενες συνταγές και παραπεμπτικά αντίστοιχα για τους 

ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, ανεξάρτητα από το αν έχουν εκδοθεί από 

συμβεβλημένους ή μη γιατρούς. 

 

Q39 

Ποια είναι τα τηλέφωνα και η διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ 

από όπου μπορούμε να λαμβάνουμε πληροφορίες;  

Για πληροφορίες οι γιατροί μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 

• 210-6871770 

• 210-6871771 

• 210-6871772 

Η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ βρίσκεται στην Κηφισίας 39, ΤΚ 151-23, 

Μαρούσι. 


