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ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ 

                 ΠΡΟ:   

Γ/ΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ  

ΣΑΥ. Γ/ΝΖ : ΚΖΦΗΗΑ 39      

Σ. Κ: 151 23   ΜΑΡΟΤΗ  

ΣΖΛ. 210 6871719  

FAX: 210 6871795  

  

    
  

            

 

ΜΑΡΟΤΗ  3/5/2012      

 

Αξ. Πξση.       ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ     

νηθ. 21761  

 

         ΠΡΟ    

1. Όλοςρ ηοςρ ζςμβεβλημένοςρ  

          καηά ππάξη και πεπίπηυζη με     

          ηον Οίκο Ναύηος γιαηπούρ 

2.  Οίκορ Ναύηος 

Κ. Παλαιολόγος  15 

Πειπαιάρ 

      3.ΟΠΑΓ 

         Γνζη Υγειονομικήρ    

         Πεπίθαλτηρ 

     4. ΟΑΔΔ 

         Γενική Γ/νζη Αζθάλιζηρ 

     5. ΟΓΑ 

         Γ/νζη Παποσών 

         Παηηζίυν 30 Αθήνα 

     6. ΗΓΙΚΑ 

 

Κνηλνπνίεζε :          

1.  Γπ. Πποέδπος  

2. Γπ. Ανηιπποέδπος κ. Νικόλη 

3. Γπ. Ανηιπποέδπος κ. 

Σοςλιώηη 

 

 

Θέκα: «Ένηαξη ζςμβεβλημένυν θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε 

γηαηξώλ ηνπ Οίθνπ Ναύηνπ ζηο δίκηςο ηυν ζςμβεβλημένυν με ηον 

ΔΟΠΥΥ γιαηπών».  

 
(ΓΔΝ ΑΦΟΡΑ ΓΗΑΣΡΟΤ ΜΔ ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΟΝΗΜΟΤ - 

ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ  ΜΔ ΣΟ ΝΑΣ & ΠΛΔΟΝ ΔΟΠΤΤ) 

 

 

I. Όπυρ είναι γνυζηό με  ηο Ν.  4052/12 (ΦΔΚ 41/Β/1.3.12), ο Οίκορ 

Ναύηος ενηάσθηκε από 1.4.2012 ζηον ΔΟΠΥΥ και επομένυρ οι 

αζθαλιζμένοι ηος θοπέα αςηού είναι πλέον δικαιούσοι πεπίθαλτηρ ηος 

νέος θοπέα ςγείαρ.  

  

  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
  

  
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ   

Δ θνικόρ   

Ο πγανιζμόρ   

Π αποσήρ   

Τ πηπεζιών   

  

  
Τ γείαρ   

  www.eopyy.gov.gr   
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Με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 46, παπ. 7 ηος Ν. 4075 πος δημοζιεύθηκε 

ζηο ΦΔΚ 89/Α΄/11.4.2012 πςθμίζηηκαν ζέκαηα ησλ γηαηξώλ πνπ έρνπλ 

ζύκβαζε κε ηνλ Οίθν Ναύηνπ θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε.  
 

 

Σύμθυνα με ηιρ παπαπάνυ πςθμίζειρ οι ζςμβάζειρ πος έσοςν ζςναθθεί 

μεηαξύ ηος Οίκος Ναύηος και ηαηξώλ θαη νδνληηάηξσλ θαηά πξάμε 

θαη πεξίπησζε ιύνληαη αδεκίσο με ηη δημοζίεςζη ηος παπαπάνυ 

νόμος. 

 

 Οι πποαναθεπόμενοι γηαηξνί δύνανηαι να παπέσοςν ηιρ ςπηπεζίερ ηοςρ 

ζηον ΔΟΠΥΥ γηα δύν ρξόληα ζύμθυνα με ηον Δνιαίο Κανονιζμό 

Παποσήρ Υπηπεζιών (ΚΥΑ Φ90380/25916/3294/2011), εθόζνλ 

ππνβάιινπλ δήισζε ζηνλ Οξγαληζκό. Ζ ακνηβή νξίδεηαη ζε 10 € αλά 

επίζθεςε θαη κέρξη 200 επηζθέςεηο αλά κήλα.   

 

II. Μεηά από ηα παπαπάνυ καλούνηαι νη γηαηξνί πνπ είραλ ζύκβαζε 

θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε κε ηνλ Οίθν Ναύηνπ μέσπι ηη δημοζίεςζη 

ηος παπαπάνυ Νόμος (11.4.2012) , εθόζνλ επηζπκνύλ λα εληαρζνύλ 

ζην δίθηπν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ ΔΟΠΤΤ γηαηξώλ λα 

απνζηείινπλ:  

 

 

Τπεύζπλε Γήισζε (επιζςνάπηεηαι) ηην οποία θα ππέπει να  ηην 

ηςπώζοςν, να ηη ζςμπληπώζοςν και να ηην ππνβάιινπλ 

ππνγεγξακκέλε, ζθξαγηζκέλε θαη ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο από δεκόζηα αξρή ζηο fax  2109282199 θαη 210 9282499.  

 

Σημειώνεηαι όηι η παπαπάνυ πύθμιζη για ηην ένηαξη ηυν γιαηπών ζηο 

δίκηςο ηυν ζςμβεβλημένυν με ηον ΔΟΠΥΥ γιαηπών δελ αθνξά 

νδνληηάηξνπο.  

 

ΔΝΑΡΞΖ  ΤΠΟΒΟΛΛΖ ΣΖ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

ΟΡΗΕΔΣΑΗ Ζ 3.5.2012 ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΖΓΗΚΑ Ζ 13.5.2012  

 

Απαξαίηεην απνδεηθηηθό ζηνηρείν ηεο απνζηνιήο ηεο δήισζεο είλαη 

ην απνδεηθηηθό ηνπ fax. 

 

ΗΗΗ. Οι παπαπάνυ γιαηποί πος θα δηλώζοςν ενδιαθέπον για ηη 

ζςμμεηοσή ηοςρ ζηο δίκηςο ηυν ζςμβεβλημένυν με ηον ΔΟΠΥΥ γιαηπών 

είλαη ππνρξεσκέλνη λα πηζηνπνηεζνύλ ζηελ ειεθηξνληθή 

ζπληαγνγξάθεζε.  
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Ωρ εκ ηούηος: 

 

 Οι γιαηποί πος δελ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζηην ηλεκηπονική 

ζςνηαγογπάθηζη, θα ππέπει να ςποβάλλοςν άκεζα ηην παπαπάνυ 

Τπεύζπλζε Γήισζε, πποκειμένος λα νινθιεξσζεί ε  

δηαδηθαζία πηζηνπνίεζήο ηνπο από ηην ΖΓΗΚΑ και ζηε 

ζπλέρεηα λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηε ιίζηα ησλ ζπκβεβιεκέλσλ 

γηαηξώλ ηνπ ΔΟΠΤΤ.  

 

Οι γιαηποί πος δεν έσοςν πιζηοποιηθεί θα ενημεπυθούν για ηε 

δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θαη απόθηεζεο θσδηθνύ μέζυ email από 

ηην ΖΓΗΚΑ, ώζηε να μποπούν να ζςνηαγογπαθούν και να 

παπαπέμποςν ηλεκηπονικά ηοςρ αζθαλιζμένοςρ ηος ΔΟΠΥΥ. 

 

 

 Οη ήδε πηζηνπνηεκέλνη γηαηξνί αθού αποζηείλοςν ηην Υπεύθςνη 

Γήλυζη ζα ζπκπεξηιεθζνύλ άκεζα ζηε ιίζηα ησλ 

ζπκβεβιεκέλσλ γηαηξώλ κε ηνλ Οξγαληζκό.  

 

 

Για ηο θέμα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο με ηον Οπγανιζμό 

και ηεο ππνβνιήο ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ζα 

αθνινπζήζνπλ λεόηεξεο νδεγίεο από ηην απμόδια ςπηπεζία ηος 

ΔΟΠΥΥ. 

 

Δίναι αςηονόηηο  όηι γηα ηνπο ήδε ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ ΔΟΠΤΤ 

γηαηξνύο πνπ είραλ παξάιιεια ζύκβαζε θαη κε ηνλ Οίθν Ναύηνπ δελ 

απαηηείηαη λα αθνινπζεζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία. Οη 

ζπκβεβιεκέλνη κε ηνλ ΔΟΠΤΤ γηαηξνί, όπυρ είναι γνυζηό, 

εμππεξεηνύλ θαη ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Οίθνπ Ναύηνπ, νη νπνίνη 

είλαη πιένλ αζθαιηζκέλνη ηνπ ΔΟΠΤΤ, ζύμθυνα με ηον Δνιαίο 

Κανονιζμό Παποσήρ Υπηπεζιών ηος Οπγανιζμού, όπυρ ιζσύει κάθε 

θοπά και ηοςρ όποςρ ηηρ ζσεηικήρ ζύμβαζηρ.  

 

Τέλορ όζον αθοπά ζηη δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη πιεξσκήο ηυν  

ιαηπικών επιζκέτευν και ιαηπικών ππάξευν ιζσύοςν οι ίδιερ οδηγίερ πος 

ιζσύοςν και για ηοςρ ςπόλοιποςρ ζςμβεβλημένοςρ με ηον ΔΟΠΥΥ 

γιαηπούρ. Οι ζσεηικέρ οδηγίερ είναι αναπηημένερ ζηην ιζηοζελίδα ηος 

Οπγανιζμού (www.eopyy.gov.gr).   

 

                      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

                                                                                                                                                                                

      ΓΔΡΑΗΜΟ ΒΟΤΓΟΤΡΖ           
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