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Θέμα: «Aπόδοση δαπάνης ιατρικών εταιρειών βάσει της διαδικασίας  

που είχε καθορισθεί  από  το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για την εξυπηρέτηση των 

ασφαλισμένων του έως 31.12.2011 από τους συμβεβλημένους με τον 

ΟΠΑΔ & ΟΑΕΕ γιατρούς» 

 

Όπως είναι γνωστό για το χρονικό διάστημα 07.02.2011 έως 31.12.2011 

οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εξυπηρετούνταν από τους 

συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ & ΟΑΕΕ γιατρούς. Το θέμα αυτό,  όπως 

γνωρίζετε, ρυθμίστηκε τόσο με τη σχετική ΚΥΑ όσο και με εγκυκλίους 

που εκδόθηκαν από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.  

 

Για τη συγκεκριμένη ρύθμιση και όσον αφορά στα παραστατικά που 

έχουν υποβληθεί από ιατρικές εταιρείες για να αποδοθεί η δαπάνη, σας 

γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 

 

 

 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

                 ΠΡΟΣ:   

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

ΤΜ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 

 

Πληροφορίες: Ανδριανή Κανελλοπούλου  

Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 39      

Τ. Κ: 151 23   Μαρούσι  

Τηλ.: 210 6871719 , 725  

Fax: 2106871795    
  

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

Μαρούσι   5/12/2012    

 

Αρ. Πρωτ.         ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

 49962                           

 

          ΠΡΟΣ    

Τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ - 

ΕΤΑΜ 

Τμήματα Παροχών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

           Κοινοποίηση :          

1. Γρ. Προέδρου  

2. Γρ. Αντιπροέδρου κ. Νικόλη 

3. Γρ. Γενικού Διευθυντή 

Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 

Υπηρεσιών Υγείας 

4. Γρ. Γενικής Διευθύντριας 

Διαχείρισης & Αγοράς 

Υπηρεσιών Υγείας 

5. Δ/νση Παροχών & 

Κατάρτισης Συμβάσεων 

ΕΟΠΥΥ 

6. Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών ΕΟΠΥΥ 

7. Διοίκηση ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 

α. Γρ. Διοικητή  

β. Δ/νση Παροχών 

γ. Δ/νση Οικονομικών  

     Υπηρεσιών 

  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  

  
                      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ    

Ε θνικός   

Ο ργανισμός   

Π αροχής   

Υ πηρεσιών   

  

  
Υ γείας   

  www.eopyy.gov.gr   
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Σύμφωνα με την 119/19.3.2012  γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας 

του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Πρόεδρο του 

ΕΟΠΥΥ, αφού προηγήθηκε η σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Νομικών 

Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ (1850/27.9.2012), η οποία έχει τη γνωμοδοτική 

αρμοδιότητα επί θεμάτων νομικής φύσεως (άρθρο 25 του ν. 3918/2011):  

 

«Η αναφορά της υπ’ αριθμ. Φ40021/οικ. 4856/397 (ΦΕΚ 478 

Β΄/29.3.2011) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & 

Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε γιατρούς 

συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ περιλαμβάνει και τις ιατρικές 

εταιρείες που έχουν σύμβαση με τον ΟΠΑΔ, οι οποίες δεν εξαιρούνται. 

Το ανώτατο όριο επισκέψεων των ασφαλισμένων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 

αντιστοιχεί σε κάθε γιατρό που είναι μέλος της εταιρείας και όχι στην 

εταιρεία ως νομικό πρόσωπο».  

 

 Ως εκ τούτου περιλαμβάνονται και οι ιατρικές εταιρείες στην εν λόγω 

ρύθμιση με ανώτατο όριο επισκέψεων όπως έχει καθορισθεί και για τους 

γ υπόλοιπους γιατρούς με τη σχετική ΚΥΑ (80 επισκέψεις ανά μήνα)   σε 

κάθε γιατρό που είναι μέλος της εταιρείας .   

 

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες όσον 

αφορά στην απόδοση δαπάνης, όπου έχουν υποβληθεί παραστατικά από 

ιατρικές εταιρείες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα του ΙΚΑ - 

ΕΤΑΜ. Επισημαίνεται ότι η απόδοση δαπάνης αφορά στο χρονικό 

διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011 ενώ οι υπόλοιπες οφειλές μέχρι 

31.10.2011 εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4038/2012.  

                                            

Τέλος είναι ευνόητο ότι σε περίπτωση που γιατρός ενώ είχε για το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα αποδοθεί η δαπάνη,  σχέση 

εργασίας μόνιμος -αορίστου χρόνου με το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και 

παράλληλα εκτός από το ιδιωτικό του ιατρείο ήταν μέλος και μιας 

ιατρικής εταιρείας, ο ενδιαφερόμενος θα αποζημιωθεί αποκλειστικά και 

μόνο για 50 επισκέψεις ανά μήνα (σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ), είτε 

αυτές πραγματοποιήθηκαν στο ιδιωτικό του ιατρείο είτε στην ιατρική 

εταιρεία.  

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                        ΕΛ.  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
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