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ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ 

Γ/ΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

      ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

Ταρ. Δ/λζε:    Αγ. Κωλ/λνπ 8, 10241 

Τειέθωλν :    210 5215220-222-223  

Fax            :    210 5228509 

Email        :  diefygyp_progr@ika.gr 

 

     
     ΑΘΗΝΑ 19.7.2011 

 

   Απ. Ππυη.         ΓΔΝΙΚΟ  

  Γ32/ 807                    ΔΓΓΡΑΦΟ 

 

   ΠΡΟ   

1.   Τνπο Απνδέθηεο  

2.   ηνπ Πίλαθα  Α΄ 

3.  

           Κοινοποίηζη: 
           1.Γξ. Δηνηθεηή 

           2.Γξ. Υπνδηνηθεηή 

               θ. Νηθόιε 

           3. Γξ. Υπνδηνηθεηή 

               θ. Σαξηβνπγηνύθα 

           4. Υπνθ/κα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

              Καιακάηαο 

              (7543/1.7.11)  

 

            

 

 

Θέμα: Κνηλνπνίεζε ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ηεο Δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηε  

            ΝΔΑ ΛΙΣΑ γηαηξώλ ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ 

σεη:   Η Εγθύθιηνο 43/2011 

 

Σαο θνηλνπνηνύκε ηελ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ηεο Δηνίθεζεο πνπ αλαξηήζεθε 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιδξύκαηνο ζηηο 7.7.2011 θαη αλαθέξεηαη ζηε ΝΔΑ 

ΛΙΣΑ γηαηξώλ ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ, πνπ κπνξνύλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο 

πξωηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

από 11.7.2011. 

 

Επηζεκαίλεηαη όηη, όπωο ζαθώο αλαθέξεηαη ζηελ αλαθνίλωζε, ε ιίζηα 

είλαη δςναμική και ενεπγόρ. Η ιίζηα απηή κπνξεί λα δηεπξύλεηαη ζην 

βαζκό πνπ  γηαηξνί ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ κέζω ππνβνιήο ηνπ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟΥ έρνπλ εθθξάζεη από 10.6.11 θαη κεηά θαη ζα εθθξάζνπλ κε 

ηνλ ίδην ηξόπν ζην κέιινλ ηε βνύιεζε ηνπο γηα έληαμε.   

 

Μεηά ηελ νινθιήξωζε ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ηα λέα νλόκαηα 

ηωλ γηαηξώλ ζα αλαξηεζνύλ ζηε ιίζηα ηωλ ζπλεξγαδόκελωλ  ηαηξώλ κε 

ην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  ηελ 1
Η
  επηεμβπίος ηος 2011.   
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Υπελζπκίδεηαη επίζεο όηη ζύκθωλα θαη κε ηελ  Εγθύθιην 43/11 οι 

γιαηποί πος δεν πεπιλαμβάνονηαι α) ζηη νέα λίζηα ή β) ζηη λίζηα 

γιαηπών (επιζςνάπηεηαι ζηην εγκύκλιο) πος δήλυζαν όηι δεν 

επιθςμούν ηην ανάπηηζη ηυν ζηοισείυν ηοςρ ζηο διαδίκηςο και ηη 

γνυζηοποίηζη ηυν ονομάηυν ηοςρ από ηο ηηλεθυνικό κένηπο 184,  

δεν μποπούν να παπέσοςν ςπηπεζίερ ζηοςρ αζθαλιζμένοςρ από 

11.7.2011 και ππέπει να επιζηπέτοςν ζςνηαγολόγια και 

παπαπεμπηικά εξεηάζευν πος ηοςρ έσοςν δοθεί και να ζηαμαηήζοςν 

να ζςνηαγογπαθούν και να παπαπέμποςν ηλεκηπονικά. 

 

Παπακαλούμε ηιρ ςπηπεζίερ Αζθάλιζηρ και Τγείαρ να 

ενημεπώνονηαι διαπκώρ από ηην ιζηοζελίδα ηος Ιδπύμαηορ. Μέσπι 

να  διαθέηοςν όλερ οι ςπηπεζίερ ςγείαρ ππόζβαζη ζηο διαδίκηςο, 

παπακαλούνηαι οι ςπηπεζίερ Αζθάλιζηρ να ηιρ ενημεπώνοςν. 

 

 

 Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 
ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΦΔΙΑΓΗ 

 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Η  Πξνϊζηακέλε Γξακκαηεηαθήο 

Υπνζηήξημεο & Δηνθ. Μέξηκλαο 
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Αζήλα  7-7-2011 
 
 

ANAKΟΙΝΩΣΗ 

 

   Αλαξηάηαη αύξην 8.7.2011 ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  

(www.ika.gr) ε ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ, γηαηξώλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ ΟΠΑΔ θαη ηνλ  

ΟΑΕΕ  κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ηνπ κεγαιύηεξνπ 

πιήζνπο ησλ γηαηξώλ  πνπ απνδέρηεθαλ ηνπο όξνπο ηνπ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θαη 

κπνξνύλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο  θξνληίδαο ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , κε βάζε ηνλ Ν3918/.2011/ΦΕΚ 31  θαη ηελ 

ΚΥΑ .Φ40021/νηθ 4856/397/ΦΕΚ 478//29.3.2011.Η νέα λίζηα θα ιζσύζει 

από 11.7.2011. 

 . 

Όζνη γηαηξνί πηζηνπνηήζεθαλ αιιά  δήισζαλ όηη δελ επηζπκνύλ ηελ αλάξηεζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ζην δηαδίθηπν  θαη ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ νλόκαηνο ηνπο 

από ην ηειεθσληθό θέληξν 184, ηα ζηνηρεία ηνπο έρνπλ απνζηαιεί κόλν ζηηο 

κνλάδεο πγείαο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 

Τν ζύλνιν ησλ γηαηξώλ ηνπ ΟΠΑΔ θαη ηνπ ΟΑΕΕ πνπ πηζηνπνηήζεθαλ θαη 

κπνξνύλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ζήκεξα (ΙΟΥΛΙΟΣ ηνπ 2011), θαηαλέκνληαη σο 

εμήο: 

 
Ιαηξνί  ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ   4395 
Ιαηξνί  ΙΚΑ- ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ    1928             
  
 
ΣΥΝΟΛΟ  ΙΑΤΡΩΝ              6323 
 
 
Η  ιίζηα ησλ γηαηξώλ ηνπ ΟΠΑΔ θαη ηνπ ΟΑΕΕ πνύ σο πηζηνπνηεκέλνη 

γηαηξνί κπνξνύλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ είλαη δςναμική και ενεπγόρ.  Η ιίζηα απηή  

κπνξεί λα δηεπξύλεηαη ζην βαζκό πνπ γηαηξνί ΟΠΑΔ θαη ηνπ ΟΑΕΕ έρνπλ 

εθθξάζεη από 10.6.11 θαη κεηά θαη ζα εθθξάζνπλ ζην κέιινλ ηε βνύιεζε 

http://www.ika.gr/
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ηνπο γηα ηελ εζεινπζία  έληαμε ηνπο ζηε ιίζηα ησλ ηαηξώλ πνπ επηζπκνύλ λα 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην  ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ηα λέα νλόκαηα ησλ 

γηαηξώλ ζα αλαξηεζνύλ ζηε ιίζηα ησλ ζπλεξγαδόκελσλ  ηαηξώλ κε ην ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ  ηελ 1Η  Σεπηεκβξίνπ ηνπ 2011.     

 

Πξέπεη όκσο  λα γίλεη ζαθέο όηη από ζήκεξα νη γηαηξνί ηνπ ΟΠΑΔ  θαη ηνπ 

ΟΑΕΕ  πνπ δελ πηζηνπνηεζήθαλ,  κε δηθή ηνπο επζύλε κέζα από ηελ 

δηαδηθαζία πνπ έρνπκε νξίζεη σο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δελ κπνξνύλ λα παξέρνπλ από 

11.7.2011 ππεξεζίεο θαη λα απνδεκηώλνληαη από ην Ίδξπκα. 

 

 Εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή  ζηνπο γηαηξνύο  πνπ έρνπλ  πηζηνπνηεζεί  σο  

γηαηξνί ηνπ ΟΑΕΕ θαη ηνπ ΟΠΑΔ  θαη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  όηη ε αθξηβήο  ηήξεζε ησλ όξσλ  

ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπκε  θαζνξίζεη είλαη πξνϋπόζεζε  γηα ηελ εμόθιεζε από 

ην Ίδξπκα ησλ ακνηβώλ πνπ ηνπο αληηζηνηρνύλ θαη ζπλαθόινπζα βαζηθόο 

όξνο παξακνλήο ηνπο ζηε ιίζηα ησλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

γηαηξώλ.  

Οι βασικοί όροι σσνεργασίας είναι οι παρακάτω: 

 

 Οη γηαηξνί κπνξνύλ: 

- Να εμεηάδνπλ αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

- Να ζπληαγνγξαθνύλ 

- Να παξαπέκπνπλ γηα παξαθιηληθέο εμεηάζεηο, ζεξαπείεο θ.ι.π 

 

 Τα αλώηαηα όξηα επηζθέςεσλ θαη ζπληαγώλ πνπ ηζρύνπλ έρνπλ σο 

εμήο: 

- Γηαηξνί ΟΠΑΔ – ΟΑΕΕ : 80 επηζθέςεηο – 100 ζπληαγέο 

- Γηαηξνί ΟΠΑΔ –ΟΑΕΕ πνπ είλαη παξάιιεια θαη γηαηξνί ηνπ ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ : 50 επηζθέςεηο – 65 ζπληαγέο. 

 

Υπελζπκίδεηαη όηη νη 100 θαη νη 65 ζπληαγέο αθνξνύλ αποκλειζηικά και μόνο 

ηνπο αληίζηνηρνπο 80 θαη 50 αζζελείο. 
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Λεπηνκεξείο νδεγίεο  (γηα ηελ αλαγξαθή εμεηάζεσλ, ηε ζπληαγνγξάθεζε, ηε 

δηαδηθαζία πιεξσκήο θ.α) έρνπλ δνζεί κε εγθπθιίνπο θαη γεληθά έγγξαθα πνπ 

έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 

Γηαηξνί πνπ παξαβαίλνπλ ηνπο παξαπάλσ όξνπο ζπλεξγαζίαο κε ην ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ ζα αθαηξνύληαη από ηε ιίζηα ησλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ην Ίδξπκα 

γηαηξώλ. 

 

- Γηαηξόο πνπ είλαη ζηε ιίζηα εάλ επηζπκεί λα βγεί ζα ην δειώλεη κε 
απνζηνιή email opsygeia@modernikamng.gr  ή κε Fax ζην  210 
3827794 θαη ζα αθαηξείηαη μεηά ηην πάποδο 1 μήνα 

- Εάλ ν ίδηνο γηαηξόο ζειήζεη λα επαλεληαρζεί ζα απνζηέιιεη λέα 
δήισζε θαη ζα εληάζζεηαη μεηά ηην πάποδο 3 μηνών από ηην ημ 
επομηνία εξαίπεζηρ 

 

Επηζεκαίλεηαη όηη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ παύεη λα ηζρύεη ε ζύκβαζε γηαηξνύ 

κε ηνλ ΟΠΑΔ θαη ηνλ ΟΑΕΕ, ν γηαηξόο ζα αθαηξείηαη από ηε ιίζηα ηνπ ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ. 

 

Τέινο  ζέινπκε  λα  θάλνπκε   γλσζηό  πξνο  ην ζύλνιν ησλ ζπλεξγαδόκελσλ  

γηαηξώλ  ηνπ ΟΠΑΔ θαη ηνπ ΟΑΕΕ κε ην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όηη, ε εύξπζκε θαη θπξίσο 

ελάξεηε θαη ππεύζπλε  ζπλεξγαζία  ηνπο κε ην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ζήκεξα  κπνξεί θαη 

πξέπεη λα απνηειέζεη ηε βάζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο θαη κε ηνλ ΕΟΠΥΥ, κε 

ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ην Σεπηέκβξην ηνπ 2011.    

 


