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ΑΘΗΝΑ 16.2.12      

 

Αξ. Πξση.     ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ       

Γ21/3247 

                         

ΠΡΟ    

Όιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Υπεξεζίεο  

ΔΟΠΥΥ (πξώελ ΥΠΑΓ) 

 Κνηλνπνίεζε :           

 1. Γξ. Πξνέδξνπ 

           2. Γξ. Αληηπξνέδξνπ θ. Νηθόιε 

 3. Γξ. Αληηπξνέδξνπ θ. Σνπιηώηε 
 

 

 

 

 

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ 

γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» 

 

ρεηηθή: Η από 29.12.11 Αλαθνίλσζε πνπ είλαη αλαξηεκέλε ζηελ  

               ηζηνζειίδα ηνπ ΔΟΠΥΥ.  

 

Σαο γλσξίδνπκε όηη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr) 

έρεη αλαξηεζεί ε ιίζηα κε ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο κε ηνλ Οξγαληζκό 

γηαηξνύο.  

 

Σηε ιίζηα ζπκπεξηιακβάλνληαη όζνη  γηαηξνί είραλ ελεξγή ζύκβαζε κε 

ηνλ ΟΠΑΓ ή ΟΑΑΔ κέρξη 31.12.11 θαη νη  νπνίνη απέζηεηιαλ, ηελ 

ππεύζπλε δήισζε ζύκθσλα κε  ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ  

(ΦΔΚ 262/Α/16.12.11), κε ηελ νπνία ξπζκίζηεθαλ ζέκαηα 

ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηαηξώλ, γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ 

Οξγαληζκό κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζύλαςεο ησλ λέσλ 

ζπκβάζεσλ.          
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Α. Γηαδηθαζία πιεξσκήο ησλ γηαηξώλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ 

ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ. 

 

1. Ο ζπλεξγαδόκελνο κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηαηξόο πνπ εμέηαζε 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ Οξγαληζκνύ ππνβάιιεη ζηελ αξρή θάζε κήλα  

ζηελ αξκόδηα πξώελ ΥΠΑΓ ηεο πεξηνρήο ηνπ ηαηξείνπ ηνπ, 

αίηεζε (επηζπλάπηεηαη ζρεηηθό ππόδεηγκα) θαη ηελ ηειηθή 

ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε γηα ηνπο αζζελείο πνπ εμεηάζζεθαλ 

ηνλ πξνεγνύκελν κήλα ππνγεγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε ζηελ 

νπνία επηζπλάπηνληαη θαη ηα αηνκηθά έληππα (πξνζσπηθά ιεπθά 

ζπληαγνιόγηα ηνπ γηαηξνύ). 

 

2. ηελ θαηάζηαζε ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ γηαηξνύ, ν 

ΑΜΚΑ, ν ΑΦΜ θαη ν αξηζκόο ΤΣΑΥ ηνπ γηαηξνύ. 

 

Δπίζεο  ζα αλαγξάθνληαη κε αύμνληα αξηζκό γηα θάζε 

αζθαιηζκέλν: 

 

 

 Τα ζηνηρεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ  (νλνκαηεπώλπκν, 

δηεύζπλζε, ηειέθσλν). Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα νλόκαηα ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά κε ηε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά πνπ εμεηάζζεθαλ.  

 Ο αζθαιηζηηθόο θνξέαο από ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη ν 

αζθαιηζκέλνο. 

 Ο Αξηζκόο Μεηξώνπ ηνπ θνξέα αζθάιηζεο 

 Ο ΑΜΚΑ ηνπ αζθαιηζκέλνπ 

 Αλ έγηλε αλαγξαθή θαξκάθσλ/εμεηάζεσλ 

 Η εκεξνκελία ηεο επίζθεςεο  

 

Σην ηέινο ηεο θαηάζηαζεο ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά: 

«Γειώλσ ππεύζπλα όηη ε παξαπάλσ θαηάζηαζε ζπκπιεξώζεθε 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. Γ. άξζξν 7 ηεο ΚΥΑ 

Φ9380/25916/3294/2/11/2011 (ΦΔΚ 2456/Β/2011) ηνπ Δληαίνπ 

Καλνληζκνύ Παξνρώλ ηνπ ΔΟΠΥΥ.  

 

Υπόδεηγκα ηεο θαηάζηαζε είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Οξγαληζκνύ 

 

3. Σα αηνκηθά έληππα πνπ ζα επηζπλάπηνληαη κε ηε ζπγθεληξσηηθή 

θαηάζηαζε ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά:  
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 Τα ζηνηρεία ηνπ αζθαιηζκέλνπ  

 Τνλ Α.Μ. ηνπ θνξέα αζθάιηζεο θαη ηνλ ΑΜΚΑ ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ 

 Τελ εκεξνκελία ηεο επίζθεςεο. 

 Τελ ππνγξαθή ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ηνπ γηαηξνύ 

 

4. Δθηόο από ηα παξαπάλσ ζα ππνβιεζνύλ  θαη ηα αθόινπζα 

δηθαηνινγεηηθά: 

 

 Αληίγξαθν ηεο ζύκβαζεο πνπ είρε ζπλάςεη ν γηαηξόο κε ηνλ 

ΟΠΑΓ ή ηνλ ΟΑΔΔ θαη ε νπνία ήηαλ ελεξγή κέρξη ηεο 

31.12.11  

 

 H ππεύζπλε δήισζε πνπ ππέβαιε ειεθηξνληθά ν γηαηξόο γηα 

λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε ιίζηα ησλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ 

ΔΟΠΥΥ γηαηξώλ.  

 

 Υπεύζπλε δήισζε ηνπ γηαηξνύ πνπ ζα δειώλεη όηη δελ είλαη 

γηαηξόο (κόληκνο – ανξίζηνπ ρξόλνπ) ησλ εληαρζέλησλ 

θνξέσλ ζηνλ ΔΟΠΥΥ. 

 

Σεκεηώλεηαη όηη ηα δηθαηνινγεηηθά απηά δελ ζα ππνβάιινληαη 

θάζε κήλα παξά κόλν κε ηελ ππνβιεζείζα θαηάζηαζε ηνπ 

Ιαλνπαξίνπ 2012.   

 

 

Β. Σν αλώηαην όξην επηζθέςεσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

6 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζην 

ΦΔΚ 262/Α/16.12.11, αλέξρεηαη ζε 200 αλά κήλα. Η δε ακνηβή από ηηο 

ίδηεο δηαηάμεηο πξνζδηνξίδεηαη ζε 10,00€ αλά επίζθεςε. 

 

Οη σο άλσ δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηνπο 

γηαηξνύο πνπ είραλ ελεξγή ζύκβαζε κε ηνλ ΟΠΑΓ ή ΟΑΑΔ κέρξη 

31.12.11. 

 

Ωο εθ ηνύηνπ: 

 

 κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ αλώηαησλ νξίσλ ν γηαηξόο  δελ ζα 

πιεξώλεηαη γηα ηηο ηπρόλ πέξαλ ησλ 200 επηζθέςεσλ πνπ 

ππνβάιεη γηα λα πιεξσζεί.  

 Δάλ από ην αληίγξαθν ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνβάιιεη ν γηαηξόο 

πξνθύςεη όηη ε ζύκβαζή ηνπ δελ ήηαλ ελεξγή κέρξη ηεο 31.12.11 

εμππαθνύεηαη όηη δελ ζα πιεξσζεί ν γηαηξόο.  
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Δάλ δηαπηζησζεί από ηνλ έιεγρν όηη γηαηξνί πνπ δελ είραλ ελεξγή 

ζύκβαζε έρνπλ ππνβάιεη θαηαζηάζεηο γηα λα  πιεξσζνύλ, 

παξαθαινύκε λα ελεκεξώζεηε άκεζα ηελ ππεξεζία καο κε ηα 

ζηνηρεία ησλ γηαηξώλ απηώλ.  

 

 Δπηζεκαίλεηαη όηη  όπνηνο γηαηξόο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε 

ιίζηα δελ κπνξεί λα ππνβάιιεη θαηάζηαζε επηζθέςεσλ πξνο 

πιεξσκή.  

  

 Σηελ πεξίπησζε πνπ γηαηξνί ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε ιίζηα θαη κε 

αίηεζή ηνπο εμαηξέζεθαλ από ηε δίθηπν ησλ ζπλεξγαδόκελσλ κε 

ηνλ ΔΟΠΤΤ γηαηξώλ, νη γηαηξνί απηνί ζα απνδεκησζνύλ κόλν 

γηα ηηο επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη θαη ηελ 

εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο αίηεζεο αλάθιεζεο ζηνλ ΔΟΠΤΤ.  

 

Οη γηαηξνί ησλ πεξηπηώζεσλ απηώλ ζα ππνβάιινπλ εθηόο από ηα 

πξναλαθεξζέληα δηθαηνινγεηηθά θαη  ππεύζπλε δήισζε ζηελ 

νπνία ζα δειώλεηαη ε αθξηβήο εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο αλάθιεζεο.  

 

Τόζν ε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε όζν θαη ηα αηνκηθά έληππα είλαη 

ππνρξεσηηθό λα θέξνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ 

έγγξαθν.   

 

 Δπνκέλσο είλαη απηνλόεην όηη εάλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη γηα πιεξσκή από ηνπο γηαηξνύο είλαη ειιηπή δελ ζα 

πξνβαίλεηε ζηελ πιεξσκή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηζθέςεσλ γηα ηηο 

νπνίεο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία. 

 

Τέινο πξηλ ηελ εληαικαηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο,  ζα πξέπεη λα 

δεηεζεί από ην γηαηξό θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ γηα 

έλα κήλα θαη γηα αθαζάξηζην πνζό ακνηβήο πάλσ από 1.500,00 € θαη 

απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ. 

 

 

                     Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

       

      ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΒΑΦΔΙΑΓΗ 
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ΟΝΟΜΑ:…………………………… 

 

ΔΠΩΝΤΜΟ:………………………… 

 

 

ΑΙΣΗΗ 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ:……………………… 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΑΣΡΔΙΟY  ………… 

 

. ………………………………………. 

 

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ:  ……………… 

 

ΑΜΚΑ: ……………………………… 

 

ΑΦΜ: ………………………………... 

 

ΓΟΤ: ………………………………… 

 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ:  ……………………… 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 
 

………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟ ΤΠΑΓ …………………….. 

 

Σαο θαηαζέησ ηελ Ολνκαζηηθή 

Σπγθεληξσηηθή Καηάζηαζε θαη ηα 

αηνκηθά έληππα (πξνζσπηθά ιεπθά 

ζπληαγνιόγηα ζύκθσλα κε ηελ αίηεζε 

ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Δ.Ο.Π.Υ.Υ.) ησλ 

αζθαιηζκέλσλ ηνπ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. πνπ 

εμέηαζα ζην Ιαηξείν κνπ ην Μήλα 

…………………. ηνπ έηνπο …….…..  

. 

 

Ο/Η    Αηηώλ/νύζα
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