
ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ-ΟΓΗΓΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΠΟ 16.11.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΟΤ 

ΔΟΠΤΤ 

 Σηελ από 16/11/2012 αλαθνίλωζε πξνο όινπο ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο παξόρνπο πγείαο 

ηνπ ΕΟΠΥΥ γηα ηελ απνηύπωζε-θαηαρώξεζε όιωλ ηωλ απαηηήζεωλ πξηλ ηελ ίδξπζε ηνπ 

ΕΟΠΥΥ καο δεκηνπξγήζεθαλ πνιιέο δωηηθήο ζεκαζίαο απνξίεο γηα ηηο νπνίεο ζηείιακε επζύο 

ακέζωο επηζηνιή. Μέρξη ζήκεξα δελ ιάβακε νπδεκία απάληεζε, παξόηη ήδε έρνπλ παξέιζεη 

αξθεηέο εκέξεο θαη ελώ ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο είλαη ε 10-12-2012. Ωο εθ 

ηνύηνπ ζαο θαη ύζηεξα από εθηελή δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο κε ηελ Ννκηθή Υπεξεζία ηνπ 

Σπιιόγνπ καο ζαο θαινύκε λα πξνβείηε ζηηο εμήο ελέξγεηεο: 

α) όζνη από ηνπο ηαηξνύο είραηε κελ ζύκβαζε κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία πξν 

ΔΟΠΤΤ αιιά δελ ζπλάςαηε ζύκβαζε κε ηνλ ΔΟΠΤΤ, κε απνηέιεζκα λα κελ έρεηε 

θσδηθνύο γηα ην e-dapy θαη άξα λα κελ έρεηε δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο θαηαρώξεζεο 

ησλ απαηηήζεσλ ζαο, κέρξη ηελ δηεπζέηεζε ηνπ θαίξηνπ απηνύ δεηήκαηνο, ζαο 

πξνηείλνπκε λα εθηππώζεηε ηηο επηζπλαπηόκελεο θαηαζηάζεηο θαη λα ηηο θαηαζέζεηε 

ζην πξσηόθνιιν ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη λα ιάβεηε ζρεηηθό αληίγξαθν ηνπο κε αξηζκό 

πξσηνθόιινπ.  

β) ζε όζα ηακεία (π.ρ. ΟΠΑΓ, ΣΑΤΣΔΚΩ) δελ έρνπλ θνπεί ΑΠΤ ζα πξνβαίλεηε 

ζε θαηαρώξεζε κόλν κε ηνλ αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο ππνβνιήο ηεο αλαιπηηθήο 

κεληαίαο θαηάζηαζεο, ρσξίο λα ζπκπιεξώλεηε ηνλ αξηζκό απόδεημεο. 

γ) Γηα ην ΔΣΑΠ-ΜΜΔ πνπ κπαίλεη ζηνλ ΔΟΠΤΤ από 1/12/2012 έσο όηνπ 

πξνβιεθζεί ζαλ πεδίν ζην e-dapy , θαηαζέζηε ηηο επηζπλαπηόκελεο θαηαζηάζεηο ζην 

ηκήκα πξσηνθόιινπ ηνπ ΔΟΠΤΤ, όπσο αλαθέξεηε ζηε παξάγξαθν (α) .  

δ) ε θάπνηα ηακεία (π.ρ. Οίθν Ναύηνπ) πνπ δελ ππάξρνπλ αξηζκνί 

πξσηνθόιινπ, δηόηη ε ππνβνιή γηλόηαλ ειεθηξνληθά θαη κε απνζηνιή κε ζπζηεκέλα 

γξάκκαηα κέζσ ηαρπδξνκείνπ, θαηαρσξήζηε κόλν κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο θαη ζηηο παξαηεξήζεηο αηηηνινγήζηε νηη ε ππνβνιή γηλόηαλ 

είηε ειεθηξνληθά ή κε ην ηαρπδξνκείν . 

ε) Δπίζεο ζηα ηακεία πνπ εληάρηεθαλ ζε εληαίν αζθαιηζηηθό θνξέα όπσο Α)Σν 

ΣΑΤΣΔΚΩ (ΣΑΠΟΣΔ, ΓΔΗ, Σακείν ηξαπεδώλ), Β)Σν ΔΣΑΑ (ΣΑΤ, ΣΔΜΓΔ, Σακείν 

δηθεγόξσλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ) Γ)ΟΠΑΓ (ΟΠΑΓ, ΣΤΓΚΤ) θαη ΔΣΑΠ-ΜΜΔ (ΣΔΤΠ, 

ΣΑΙΤΣ ΣΑΣΑ), επεηδή δελ ππάξρεη πξόβιεςε γηα θαηαρώξεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

επηκέξνπο ηακείσλ θαηαρσξήζηε ζην πεδίν αζθαιηζηηθό ηακείν ΔΣΑΑ θαη ζηηο 

παξαηεξήζεηο θαηαρσξήζηε ην επηκέξνπο ηακείν. 



ε θάζε πεξίπησζε ε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ ΙΑ ζπλερίδεη λα δέρεηαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηάζεζε ησλ ζρεηηθώλ αγσγώλ , ε θαηάζεζε ησλ νπνίσλ 

έρεη μεθηλήζεη από ηνλ πξνεγνύκελν Μάην θαη ζα ζπλερίζνπκε κέρξη ηελ 

απνπιεξσκή ησλ απαηηήζεσλ ησλ κειώλ καο. 

Όια ηα σο άλσ δεηήκαηα ζα ηεζνύλ εθ λένπ ζηελ απξηαλή ζπλάληεζε ηνπ Γ 

ηνπ ΙΑ κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ ΔΟΠΤΤ θύξην Διεπζέξην Παπαγεσξγόπνπιν. 
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