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Α. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι εκ του ΟΠΑΔ και ΤΥΔΚΥ 

1. Οι ιατροί θα δέχονται τους ασφαλισμένους αμειβόμενοι, σύμφωνα τις διατάξεις 
του Π.Δ. 127/2005, εκδίδοντας αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και 
χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και 
παραπεμπτικογραφίας. Κατά την ιατρική επίσκεψη ο Ιατρός αφού αμοιφθεί από τον 
ασφαλισμένο, θα εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και θα συμπληρώνει 
κανονικά την εντολή υγειονομικής περίθαλψης στο ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας 
ασφαλισμένου, με τις κατά περίπτωση επισημάνσεις και σφραγίδες (Πρώτη 
επίσκεψη, Δεύτερη επίσκεψη, ιατρείο ή οικία κλπ). Η εντολή θα παραμένει στο 
βιβλιάριο του ασφαλισμένου. Στην υγειονομική εντολή πρέπει να αναγράφεται η 
επισήμανση “Μη συμβεβλημενος Ιατρός”. 

2. Η συνταγογράφηση θα εκτελείται ηλεκτρονικά. Επίσης η αναγραφή των ιατρικών 
πράξεων και τα παραπεμπτικά εργαστηριακών εξετάσεων θα εκδίδονται 
ηλεκτρονικά και θα αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός αριθμός σε εντολή 
υγειονομικής περίθαλψης στο ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας ασφαλισμένου. Στην 
εντολή πρέπει οσαύτως να αναγράφεται η επισήμανση “Μη συμβεβλημένος 
Ιατρός”. Η εντολή των ιατρικών πράξεων θα παραμένει στο βιβλιάριο του 
ασφαλισμένου. Για ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούν κλινικοί ιατροί θα 
εκδίδεται ξεχωριστή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών. 

3. Οι εργαστηριακοί ιατροί που εκτελούν τις εργαστηριακές εξετάσεις, αφού 
αμειφτούν από τον ασφαλισμένο, θα εκδίδουν επίσης απόδειξη παροχής 
υπηρεσιών και θα επισημαίνουν την εκτέλεση των εξετάσεων στο φύλλο της 
αντίστοιχης ηλεκτρονικής εντολής με τον ειδικό κωδικό αριθμό, καθώς και στην 
εντολή υγειονομικής περίθαλψης στο ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας ασφαλισμένου 
στην οποία θα αναγράφεται ο κωδικός των εξετάσεων. Στην υγειονομική εντολή 
πρέπει να αναγράφεται η επισήμανση “Μη συμβεβλημενος Ιατρός” μαζί με την 
επισήμανση εκτέλεσης των εξετάσεων. 

4. Οι οδηγίες για τον ΟΠΑΔ συμπεριλαμβάνουν και τον Τομέα ΥΔΚΥ του ΟΠΑΔ 
(πρώην ΤΥΔΚΥ) καθόσον έχει ενσωματωθεί στον ΕΟΠΥΥ και συντρέχουν οι ίδιοι 
λόγοι.  

5. Εις περίπτωση κατά την οποία μεθοδευτεί φραγή εισόδου στις ηλεκτρονικές 
εφαρμογές συνταγογράφησης και αναγραφής ιατρικών πράξεων, οι ιατρικές 
επισκέψεις, οι συνταγές και τα παραπεμπτικά των ιατρικών πράξεων, θα 
αναγράφονται σε εντολές των βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων. Ταυτόχρονα 



θα χορηγείται αιτιολογημένη ιατρική γνωμοδότηση με την οποία θα επισημαίνεται 
οτι «για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή η ηλεκτρονική αναγραφή συνταγής 
η ιατρικής πράξης». Εάν οι προσερχόμενοι ασφαλισμένοι για διαφόρους λόγους 
δεν προσκομίζουν τα βιβλιάρια υγείας του ΟΠΑΔ η ΤΥΔΚΥ, οι ιατρικές επισκέψεις θα 
αναγράφονται σύμφωνα με το Π.Δ. 127/2005 σε ξεχωριστές σελίδες των ατομικών 
επαγγελματικών συνταγολογίων, όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία του 
ασφαλισμένου ήτοι ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΜΚΑ, σχέση άμεσης η 
έμμεσης ασφάλισης, αριθμός επιμέρους ασφαλιστικού μητρώου και διάγνωση. Θα 
σφραγίζονται δε με την επαγγελματική σφραγίδα όπου θα επισημαίνεται ο ΑΜΚΑ, ο 
Αριθμός Μητρώου ΤΣΑΥ και ο ΑΦΜ του ιατρού. Με τα ίδια ως άνω στοιχεία, σε 
ξεχωριστές σελίδες των ατομικών επαγγελματικών συνταγολογίων, θα 
αναγράφονται οι συνταγές και τα παραπεμπτικά των ιατρικών πράξεων και θα 
χορηγείται αιτιολογημένη ιατρική γνωμοδότηση με την οποία θα επισημαίνεται οτι 
«για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατή η ηλεκτρονική αναγραφή συνταγής η 
ιατρικής πράξης»  

Β. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι εκ του ΟΑΕΕ 

1. Οι ιατροί θα δέχονται τους ασφαλισμένους αμειβόμενοι, σύμφωνα τις διατάξεις 
του Π.Δ. 127/2005, εκδίδοντας αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και 
χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης και 
παραπεμπτικογραφίας. Κατά την ιατρική επίσκεψη ο Ιατρός αφού αμοιφθεί από τον 
ασφαλισμένο, θα εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών με την επισήμανση “Μη 
συμβεβλημενος Ιατρός”. 

2. Η συνταγογράφηση και η αναγραφή των ιατρικών πράξεων και τα παραπεμπτικά 
εργαστηριακών εξετάσεων θα εκδίδονται ηλεκτρονικά. Εις περίπτωση κατά την 
οποία μεθοδευτεί φραγή εισόδου στις ηλεκτρονικές εφαρμογές συνταγογράφησης 
και αναγραφής ιατρικών πράξεων, οι ιατρικές επισκέψεις, οι συνταγές και τα 
παραπεμπτικά των ιατρικών πράξεων, θα αναγράφονται σε ξεχωριστές σελίδες των 
ατομικών επαγγελματικών συνταγολογίων, σύμφωνα με τις ως άνω οδηγίες για 
τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ. Ταυτόχρονα θα χορηγείται αιτιολογημένη ιατρική 
γνωμοδότηση με την οποία θα επισημαίνεται οτι «για τεχνικούς λόγους δεν 
κατέστη δυνατή η ηλεκτρονική αναγραφή συνταγής η ιατρικής πράξης».  

 

Β. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι εκ του ΟΓΑ 

Βάσει της από 21.12.2011 ανακοίνωσης του Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, οι ασφαλισμένοι 
του ΟΓΑ δεν εντάσσονται στις ρυθμίσεις περί ΕΟΠΥΥ. Ως εκ τούτου η εξυπηρέτηση 
των ασφαλισμένων του ΟΓΑ από τους αυτοαπασχολούμενους 
ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό 
αποκλειστικά για την συνταγογράφηση, θα διεκπεραιώνεται σύμφωνα με όσα 
ισχύουν μέχρι σήμερα. Η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλεκτρονικά και εις 
περίπτωση τεχνικού κωλύματος χειρόγραφα, ως περιγράφεται ανωτέρω. 



Β. Ασφαλισμένοι προερχόμενοι εκ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Οι ασφαλισμένοι που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξυπηρετούνται κατά κύριο 
λόγο στις Μονάδες Υγείας του Ιδρύματος.  

Οι ελευθεροεπαγγελματίες Ιατροί θα δέχονται και θα περιθάλπουν τους 
Ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις ως 
άνω οδηγίες που αφορούν τους ασφαλισμένους που προέρχονται από τον ΟΠΑΔ. 
 


