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∆ηµητρακόπουλος Γιώργος 
Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 

 

Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας 
(εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της «υπέρβασης») 

 

Τηλ. επικοινωνίας 6977–747439 
e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr 

http://www.gdimitrakopoulos.gr 
 
 

Οδηγίες Ε.Ο.Π.Υ.Υ…. για ασθενείς και οδοιπόρους! 
 

30 ερωτήσεις και απαντήσεις,  
(όπως αυτές προκύπτουν από τη νοµοθεσία και τις ανακοινώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 

 
1.  Πού θεωρώ το βιβλιάριό µου; 

Όπου το θεωρούσα έως σήµερα. 
 
2.  Από ποιες ιατρικές υπηρεσίες εξυπηρετούνται οι δικαιούχοι του ΕΟΠΥΥ; 

Οι δικαιούχοι εξυπηρετούνται από: 
 

� Συµβεβληµένους ιδιώτες γιατρούς 
� Μη συµβεβληµένους αλλά πιστοποιηµένους για συνταγογράφηση γιατρούς (µόνο 

για συνταγογράφηση φαρµάκων - εξετάσεων) 
� Πολυϊατρεία και ιατρεία του Οργανισµού (Μονάδες Υγείας πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) 
� Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά και Αγροτικά Ιατρεία 
� Εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκοµείων του ΕΣΥ 

 
3.  Σε ποιους ελεγκτές ιατρούς απευθύνοµαι; 

Όπου απευθυνόµουν έως σήµερα (ηλεκτρονικά παραπεµπτικά και συνταγές δεν 
απαιτούν θεώρηση). Όλοι οι ελεγκτές των εντασσόµενων ταµείων (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑ∆, 
ΟΓΑ), µπορούν να εξυπηρετήσουν όλους τους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ. 
 
4. Πού απευθύνονται για έγκριση φαρµάκων, εξετάσεων, κ.λ.π. οι ασφαλισµένοι του 
ΕΟΠΥΥ; 

Οι ασφαλισµένοι του ΕΟΠΥΥ απευθύνονται όπου απευθυνόντουσαν έως τις 31/12/11. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ελεγκτής ιατρός στον υγειονοµικό σχηµατισµό που 
απευθυνόντουσαν, µπορούν να εξυπηρετηθούν από ελεγκτές ιατρούς όλων των εντασσοµένων 
στον ΕΟΠΥΥ Ταµείων. 
 
5.  Πού κλείνω ραντεβού για εξετάσεις σε Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ ή σε 
σχηµατισµούς του ΕΣΥ; 

Για να κλείσω ραντεβού για εξετάσεις 
 

� σε Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ: 184 
� σε σχηµατισµούς του ΕΣΥ: 1535 
� Για ραντεβού µε τα συµβεβληµένα διαγνωστικά εργαστήρια και συµβεβληµένους 

ιατρούς, ο δικαιούχος επικοινωνεί απ’ ευθείας µε τα εργαστήρια ή τους συµβεβληµένους 
ιατρούς αντίστοιχα. 
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6.  Πώς κλείνω ραντεβού σε γιατρό του ΕΟΠΥΥ; 
� Μέσω του 184 [για τις δοµές του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ)] 
� Με απ’ απευθείας τηλεφωνική συνεννόηση µε τον συµβεβληµένο γιατρό. Θα 

ενηµερώνοµαι υποχρεωτικά από αυτόν εκ των προτέρων για το εάν θα υπάρχει 
οικονοµική επιβάρυνση (εάν έχει συµπληρώσει το πλαφόν ή πότε µπορεί να µε δεχθεί). 

 
7.  Εάν επισκεφθώ συµβεβληµένο µε τον ΕΟΠΥΥ γιατρό θα πληρώσω επίσκεψη; 

Οι συµβεβληµένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ δεν δικαιούνται καµία επιπλέον αµοιβή από 
τους δικαιούχους, για τους πρώτους 50 ασθενείς που εξετάζουν κάθε εβδοµάδα και για τους 
200 του µήνα. 
 
8.  Αν κάποιος γιατρός δεν συµπληρώσει τις 50 επισκέψεις την εβδοµάδα, 
µεταφέρεται το υπόλοιπό του την επόµενη εβδοµάδα; 

Ναι, µεταφέρεται µε ανώτατο όριο τις 200 επισκέψεις το µήνα. 
 
9.  Ποιον αριθµό εξετάσεων έχει τη δυνατότητα να αναγράφει κάθε ιατρός; 

Όσες εξετάσεις απαιτούνται ανάλογα µε την πάθηση κάθε δικαιούχου. 
 
10. Πώς αναγράφονται οι παρακλινικές εξετάσεις στον ΕΟΠΥΥ; 

Οι παρακλινικές εξετάσεις στον ΕΟΠΥΥ αναγράφονται: 
 

� σε ηλεκτρονικά παραπεµπτικά (δεν απαιτείται θεώρηση)  
� σε χειρόγραφα παραπεµπτικά µόνο από συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς (όταν 

δεν λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστηµα). Αναγράφονται στο µπλοκ παραπεµπτικών του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή, εάν ο γιατρός δεν διαθέτει µπλοκ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις αναγράφει στο 
συνταγολόγιο του ιατρείου του. Θεωρούνται εντός δέκα (10) ηµερών από τον αρµόδιο 
ελεγκτή ιατρό, και εκτελούνται εντός µηνός από τη θεώρηση (απαιτείται θεώρηση σε 
ποσά άνω των 100 euro). 

 
11. Στις παρακλινικές εξετάσεις υπάρχει συµµετοχή; 

Όλες οι παρακλινικές εξετάσεις που προβλέπονται από τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών 
Υγείας του ΕΟΠΥΥ πραγµατοποιούνται στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ: 
 

� χωρίς συµµετοχή του ασφαλισµένου εντός των Μονάδων Υγείας του Οργανισµού 
(πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ή των σχηµατισµών του ΕΣΥ. 

� µε 15% συµµετοχή του δικαιούχου σε συµβεβληµένα µε τον Οργανισµό 
διαγνωστικά εργαστήρια 

� δεν προβλέπεται καµία αποζηµίωση στο δικαιούχο σε µη συµβεβληµένο διαγνωστικό 
εργαστήριο. 

 
12. Σε τι θέση δικαιούµαι να νοσηλευθώ σε συµβεβληµένη κλινική; 

Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει τη νοσηλεία σε συµβεβληµένες ιδιωτικές κλινικές σε τετράκλινο. 
 
13. Εάν νοσηλευθώ σε µη συµβεβληµένη κλινική θα πάρω πίσω τα χρήµατα που 
πλήρωσα; 

Όχι, δεν αποδίδεται δαπάνη νοσηλείας σε µη συµβεβληµένη κλινική. 
 
14. Σε ποια έντυπα εκδίδουν οι ιατροί συνταγές; 

Οι ιατροί είτε εκδίδουν ηλεκτρονικές συνταγές ή εάν είναι συµβεβληµένοι µε το ΕΟΠΥΥ 
συνταγογραφούν στο συνταγολόγιο ενιαίου τύπου, εφόσον δεν είναι δυνατόν να 
συνταγογραφήσουν ηλεκτρονικά. Κάθε φάρµακο θα συνταγογραφείται από ιατρό της 
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αντίστοιχης ειδικότητας. Η συνταγή των φαρµάκων µπορεί να εκτελεστεί εντός πέντε (5) 
εργασίµων ηµερών, αφού προηγουµένως έχει θεωρηθεί από τον αρµόδιο ελεγκτή ιατρό, 
όπου τούτο προβλέπεται. 
 

15. Τι περιλαµβάνει η φαρµακευτική περίθαλψη στον ΕΟΠΥΥ; 
Η φαρµακευτική περίθαλψη περιλαµβάνει τα αναγκαία φάρµακα, σκευάσµατα ειδικής 

διατροφής και αναλώσιµα υγειονοµικά υλικά. 
 

16. Πότε παρέχονται τα φάρµακα; 
Τα φάρµακα παρέχονται µόνο εφόσον κυκλοφορούν νόµιµα, υπάρχει έγκριση να 

χορηγούνται µόνο µε ιατρική συνταγή ανεξάρτητα από την ονοµασία και τη µορφή και 
περιλαµβάνονται στον ενιαίο κατάλογο των συνταγογραφούµενων ιδιοσκευασµάτων. Φάρµακα 
που ανήκουν στην αρνητική λίστα, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, δεν αποζηµιώνονται. 
 

17. Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά στα ποσοστά συµµετοχής για 
χορήγηση φαρµάκων; 

Το γενικό ποσοστό συµµετοχής των ασφαλισµένων όλων των ασφαλιστικών 
οργανισµών για φάρµακα ανέρχεται στο 25% της αξίας αυτών. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες 
παθήσεων για τις οποίες προβλέπεται ποσοστό 10% και 0% και έχουν γνωστοποιηθεί στους 
γιατρούς. 
 

18. Τι ισχύει για τα φάρµακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα; 
Κατ’ εξαίρεση δύναται να αναγνωρίζεται και να καταβάλλεται η αξία ιδιοσκευασµάτων 

που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Για την αναγκαιότητα θεραπείας µε φάρµακα που δεν 
κυκλοφορούν στην Ελλάδα γνωµατεύουν επιτροπές του Ταµείου. Τα ανωτέρω φάρµακα 
παρέχονται µόνο από τα φαρµακεία του Οργανισµού ή τα κρατικά νοσοκοµεία. 
 
19. Ο Οργανισµός έχει δικά του φαρµακεία; 

Ναι, τα οποία παρέχουν φάρµακα υψηλού κόστους. Οι θεράποντες ιατροί γνωρίζουν τα 
παρεχόµενα φάρµακα και κατευθύνουν τους ασφαλισµένους. 
 
20. Ασφαλισµένος προσέρχεται στα φαρµακεία του Οργανισµού για να παραλάβει 
φάρµακο υψηλού κόστους. Θα καταβάλλει συµµετοχή; 

Η χορήγηση φαρµάκων από τα Φαρµακεία του Οργανισµού γίνεται χωρίς συµµετοχή 
του ασφαλισµένου και χωρίς να απαιτείται θεώρηση (εκτός των δίµηνων). 
 
21. Εκτελούνται τα ηλεκτρονικά παραπεµπτικά µη συµβεβληµένων γιατρών; 

Οι φαρµακοποιοί και τα διαγνωστικά εργαστήρια εκτελούν όλες τις ηλεκτρονικά 
εκδιδόµενες συνταγές και παραπεµπτικά αντίστοιχα για τους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ, 
ανεξάρτητα από το αν έχουν εκδοθεί από συµβεβληµένους ή µη γιατρούς. 
 
22. Τα διαγνωστικά εργαστήρια δέχονται χειρόγραφα παραπεµπτικά από 
νοσοκοµεία; 

Όχι, δεν δέχονται χειρόγραφα παραπεµπτικά κρατικών νοσοκοµείων και δεν 
αποζηµιώνονται. 
 
23. Οι µη κοστολογηµένες εξετάσεις αποζηµιώνονται; 

Όχι, οι µη κοστολογηµένες εξετάσεις δεν αποζηµιώνονται. 
 
24. Οι µη συµβεβληµένοι µπορούν να γράφουν υγειονοµικό υλικό; 

Όχι, από τη στιγµή που οι µη συµβεβληµένοι έχουν το δικαίωµα µόνο ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης, δεν µπορούν να γράφουν υγειονοµικό υλικό. 
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25. Εάν εξετασθώ σε µη συµβεβληµένο ιατρό και µου γράψει ορθοπαιδικά 
βοηθήµατα, γυαλιά, κλπ αναγνωρίζεται η δαπάνη; 

Όχι, δεν αναγνωρίζεται. 
 
26. Πώς συνταγογραφούν γυαλιά οι συµβεβληµένοι µε τον ΕΟΠΥΥ οφθαλµίατροι; 

Τα συνταγογραφούν στο ειδικό έντυπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή, εάν ο γιατρός δεν διαθέτει 
µπλοκ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις αναγράφει στο συνταγολόγιο του ιατρείου του. Η αποζηµίωση γίνεται 
όπως ορίζεται στον ΕΚΠΥ. Οι µη συµβεβληµένοι οφθαλµίατροι δεν µπορούν να 
συνταγογραφήσουν γυαλιά. 
 
27. Πώς συνταγογραφούν θεραπευτικά µέσα (εκτός γυαλιών) οι συµβεβληµένοι µε 
τον ΕΟΠΥΥ γιατροί; 

Οι συµβεβληµένοι µε τον ΕΟΠΥΥ γιατροί συνταγογραφούν θεραπευτικά µέσα όπως 
συνταγογραφούσαν έως σήµερα. Για οποιαδήποτε τροποποίηση θα δηµοσιευθεί Εγκύκλιος. Οι 
µη συµβεβληµένοι µε τον ΕΟΠΥΥ γιατροί δεν µπορούν να συνταγογραφήσουν θεραπευτικά 
µέσα για τους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ. 
 
28.  Πώς γράφονται και πώς αποζηµιώνονται δαπάνες για λογοθεραπείες, 
εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες; 

Οι δαπάνες για λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες, αποζηµιώνονται   στον 
ασφαλισµένο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Άρθρα 14 και 17 του ΕΚΠΥ. Οι ασφαλισµένοι 
απευθύνονται στα τµήµατα των Ταµείων όπου απευθυνόντουσαν έως τις 31/12/11. 
 
29.  Τι ισχύει για τον εµβολιασµό των παιδιών; 

Οι εµβολιασµοί των παιδιών και των ενηλίκων, που περιλαµβάνονται στο Εγκεκριµένο 
Πρόγραµµα Εθνικού Εµβολιασµού, παρέχονται δωρεάν τα εµβόλια και εκτελούνται είτε από 
συµβεβληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες ιατρούς ή από τους Σταθµούς Προστασίας Μάνας και 
Παιδιού (του ΙΚΑ). 
 
30.  Μπορούν να δίνουν αναρρωτικές άδειες οι συµβεβληµένοι µε τον ΕΟΠΥΥ ιατροί; 

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ίσχυε έως 31/12/2011 στους εντασσόµενους στον 
ΕΟΠΥΥ φορείς. Αναµένονται σχετικές οδηγίες. 
 

 
22 Ιανουαρίου 2012 

 
 
 

Η έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση έχει διεύθυνση: 
 

http://www.gdimitrakopoulos.gr 
 

και ονοµατεπώνυµο: 
 

Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος 
 

 
 
 

∆εν ξεχνώ: Συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα! 


