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ΘΕΜΑ: Διαδικασία  Υπογραφής Σύμβασης ΕΟΠΥΥ με Παρόχους Υγείας. 

                                             

 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

 

με τις κάτωθι αποφάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ  : 

 

1. την αρ. 300 της συν. 39/18-5-2012 αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης με Μονάδες 

Ψυχικής Υγείας (Ξενώνες, οικοτροφεία, προστατευόμενα διαμερίσματα) ,που 

φιλοξενούν άτομα με ψυχικές διαταραχές. 

2. την  αρ. 299  της συν. 39/18-5-2012 αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης με α) ειδικά 

οικοτροφεία-θεραπευτήρια «ασυλικού τύπου», που περιθάλπουν άτομα με βαριές 

σωματικές ή νοητικές αναπηρίες ,β) ειδικά εκπαιδευτήρια- ιδρύματα  , «ειδικά 

σχολεία», που παρέχουν αγωγή σε σωματικά ή νοητικά ή δυσπροσάρμοστα παιδιά 

ασφαλισμένων μας, γ) κέντρα διημέρευσης- ημερήσιας φροντίδας για Άτομα με 

Ειδικές Ανάγκες    

που είχαν συνάψει συμβάσεις με έναν από τους εντασσόμενους –ενταχθέντες στον 

ΕΟΠΥΥ φορείς  υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούν νομίμως σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και επιθυμούν να αποδεχθούν τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του 

ΕΟΠΥΥ. 

 

Οι ανωτέρω πάροχοι οι οποίοι επιθυμούν τη συνέχιση της σύμβασης, που είχαν με κάποιον 

από τους ενταχθέντες στον ΕΟΠΥΥ φορείς, ή οι πάροχοι που για πρώτη φορά επιθυμούν να 

συνάψουν σύμβαση, θα πρέπει να αποστείλουν στην  ακόλουθη διεύθυνση   ( όπου και θα 

λάβουν αριθμ. πρωτοκόλλου): 

 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Γενική Διεύθυνση Παροχών και Κατάρτισης Συμβάσεων 

Τμήμα: Κατάρτισης Συμβάσεων  

Ταχ. Δ/νση  : Λεωφόρος Κηφισίας 39 ΜΑΡΟΥΣΙ  

ΤΚ 15123 

ΑΤΤΙΚΗ 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Εθνικός 

Οργανισμός 

Παροχής 

Υπηρεσιών 

 

 
Υγείας 

 www.eopyy.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

 

Mαρούσι  14 Ιουνίου 2012 

 

 Φ830/08 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 

& ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Τμήμα: Κατάρτισης Συμβάσεων 

ΤΑΧ  Δ/ΝΣΗ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 

Ταχ. Κωδ. : 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ 

       

        

Πληροφορίες: Ξ.ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ 

Τηλ.: 210 6871765 
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κλειστό φάκελο που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Αίτηση ενδιαφερόμενου  (επισυνάπτεται σχετικό έντυπο) 

 Επικυρωμένη Υ/Δ του νομίμου εκπροσώπου ( επισυνάπτεται σχετικό έντυπο) 

 Άδεια  ίδρυσης και λειτουργίας 

 Καταστατικό και σχετικό ΦΕΚ δημοσίευσης εφόσον  υπάρχει 

 Αντίγραφο  προηγούμενης συμβάσεως με καθέναν από τους εντασσόμενους στον 

ΕΟΠΥΥ φορείς 

 

Μετά την κατάθεση του φακέλου και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών τα στοιχεία 

εκάστου φορέα θα αναρτηθούν στο site  του ΕΟΠΥΥ << www.eopyy.gov.gr>>. Εφόσον  

αναρτηθούν δύναστε να καταθέσετε λογαριασμούς με δικαιολογητικά (όπως θα ορίζονται 

από έγγραφο που θα ακολουθήσει από την Δ/νση Σχεδιασμού),ενός ή περισσοτέρων  μηνών 

(για κάθε μήνα ξεχωριστά ),στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του ΕΟΠΥΥ ( πρώην 

ΥΠΑΔ) προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα πληρωμών του ΕΟΠΥΥ. 

 

Επισημαίνουμε ότι κατά την κατάθεση του πρώτου λογαριασμού θα πρέπει να υποβληθούν  

(στις ΥΠΑΔ)και αντίγραφα των συμβάσεων που είχαν συναφθεί  με τους ενταχθέντες-

εντασσόμενους  στον ΕΟΠΥΥ φορείς. 

 

Προσδοκούμε σε μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία που θα προσφέρει τις καλύτερες δυνατές 

υπηρεσίες στους ασφαλισμένους μας.      

 

 

 

                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                              Γ.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ 

 

Επισυναπτόμενα: 

1. Υ/Δ του νομίμου εκπροσώπου 

2. Αίτηση ενδιαφερόμενου 

http://www.eopyy.gov.gr/

