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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

                 ΠΡΟΣ:   

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   

ΤΜ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39      

Τ. Κ: 151 23   ΜΑΡΟΥΣΙ  

ΤΗΛ. 210 6871719  

FAX: 210 6871795  

    
  

            

Μαρούσι 7/9/2012      

 

Αρ. Πρωτ. : οικ.  38290 

 

ΠΡΟΣ    

Τις Υπηρεσίες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

1. Νομαρχιακές & Τοπικές 

Μονάδες Υγείας 

2. Υποκαταστήματα 

&Παραρτήματα ΙΚΑ – 

ΕΤΑΜ ( και για τις 

υπηρεσίες υγείας ΕΟΠΥΥ 

που δεν λειτουργούν με 

αυτοτέλεια) 

3. Κέντρο Παιδοψυχικής 

Υγιεινής Αθήνας 

4. Κέντρο Παιδοψυχικής 

Υγιεινής Θεσσαλονίκης 

5. Διαγνωστικό Κέντρο 

Ιατρικής της Εργασίας 

Αθήνας 

6. Κέντρο Προληπτικής 

Ιατρικής Αλεξανδρούπολης 

7. Οίκος Ναύτου 

           Κ. Παλαιολόγου  15 

 Πειραιάς 

8. ΤΑΥΤΕΚΩ 

            Πατησίων 54 

 10682 Αθήνα 

 Κοινοποίηση :           

 1. Γρ. Προέδρου 

           2. Γρ. Αντιπροέδρου κ. Νικόλη 

 3. Γρ. Γενικού Διευθυντή  

Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 

Υπηρεσιών Υγείας 

4. Όλες τις Περιφερειακές 

Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ 

(πρώην ΥΠΑΔ) 
 

Θέμα: «Ανάρτηση των στοιχείων των  συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ  

             γιατρών» 

 

Όπως γνωρίζετε η λίστα των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών 

είναι αναρτημένη  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Τα στοιχεία των 

  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

  
                      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ    

Ε θνικός   

Ο ργανισμός   

Π αροχής   

Υ πηρεσιών   

  

  
Υ γείας   

  www.eopyy.gov.gr   
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γιατρών εκτός από το site του ΕΟΠΥΥ παρέχονται και από την 

τηλεφωνική υπηρεσία του συστήματος του τηλεφωνικού ραντεβού 

(πρώην 184). 

 

Για την καλύτερη όμως εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων,  παρακαλούμε 

να  φροντίσετε ώστε να  τοιχοκολληθεί η λίστα σε εμφανές σημείο στη 

Μονάδα σας με τους γιατρούς της περιοχής ευθύνης σας και  να 

διανέμεται σε όσους ασφαλισμένους έχουν εμφανώς αδυναμία 

ενημέρωσης. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη η 

γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση της λίστας.  

 

Η λίστα που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ 

(www.eopyy.gov.gr)  ανανεώνεται διαρκώς.  Ως εκ τούτου κάθε 1
η
 του 

μήνα θα τοιχοκολλείτε την επικαιροποιημένη λίστα και στο τέλος αυτής  

θα αναγράφεται από τη Μονάδα σας το ακόλουθο κείμενο:    

 

«Σημείωση: η  παρούσα λίστα ισχύει από την ημερομηνία εκτύπωσής 

της (ημ/μην/έτος).  Η οποιαδήποτε αλλαγή στη λίστα θα εμφανίζεται  

με την εκτύπωση του επόμενου μήνα».  

 

Η ημερομηνία, ο μήνας κ.λ.π. που αναφέρεται στο παραπάνω κείμενο θα 

συμπληρώνεται κάθε φορά από την υπηρεσία σας.  

 

Για την ανάκτηση της λίστας από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ και επειδή 

δεν διαθέτουν προς το παρόν όλες οι υπηρεσίες υγείας (πρώην ΙΚΑ – 

ΕΤΑΜ) πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρακαλούνται οι Διευθυντές των  

Περιφερειακών Δ/νσεων του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ)  αλλά και  οι 

Διευθυντές των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ να συνδράμουν 

στο έργο των Διευθυντών των Μονάδων Υγείας και των Υπεύθυνων των 

Υγειονομικών Υπηρεσιών που δεν λειτουργούν με αυτοτέλεια, για την 

ανάκτηση της λίστας από το site του Οργανισμού.  

 

Εννοείται ότι τα παραπάνω ισχύουν και για τις Υπηρεσίες Υγείας του 

ΟΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ και του ΤΑΥΤΕΚΩ που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ. 

 

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες των παραπάνω 

φορέων , να ενημερώσουν τις υπηρεσίες υγείας τους για τις οδηγίες 

που δίνονται με το παρόν έγγραφο.  

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ 
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