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ΘΕΜΑ: «Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση
θέσεων ιδιωτών οικογενειακών ιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6, 7 και 11 του Ν.4486/2017, όπως
ισχύει»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6, 7 και 11 του ν.4486/2017 (Α' 115), «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
β) του ν. 3918/2011 (Α' 31), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
γ) του ν. 4238/2014 (Α' 38), «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
δ) του π.δ. 63/2005 (Α'98), «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα».
ε) του π.δ. 121/2017 (Α'128), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
2.

Τις

με

αριθμ.

πρωτ.

Γ3α/Γ.Π.οικ.4777/21-1-2016

(ΑΔΑ:ΩΧ1Η465ΦΥΟ-ΞΕΕ),

Γ3α/Γ.Π.οικ.4778/21-1-2016 (ΑΔΑ:ΩΝ7Ω465ΦΥΟ-8Ψ2), Γ3α/Γ.Π.οικ.4780/21-1-2016
(ΑΔΑ:7ΑΨΟ465ΦΥΟ-ΦΟ6), Γ3α/Γ.Π.οικ.40327/2-6- 2016 (ΑΔΑ: Ω9ΚΟ465ΦΥΟ-2ΩΘ),
Γ3α/Γ.Π.οικ.4781/21-1-2016 (ΑΔΑ: 7ΘΩ9465ΦΥΟ-9ΨΧ), Γ3α/Γ.Π.οικ.4782/21- 1-2016
(ΑΔΑ: 7ΘΡΦ465ΦΥΟ-ΟΔΝ), Γ3α/Γ.Π.11189/24-2-2016 (ΑΔΑ: 7Ρ4Ρ465ΦΥΟ-Φ6Η),
Γ3α/Γ.Π.οικ.4783/21- 12016 (ΑΔΑ: ΩΚΣΜ465ΦΥΟ-ΔΥΥ), Γ3α/Γ.Π.18013/2-6-2016 (ΑΔΑ:
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7ΦΡΖ465ΦΥΟ-ΥΦΘ),

Γ3α/Γ.Π.οικ.4785/21-1-

2016

(ΑΔΑ:

6ΚΡΥ465ΦΥΟ-Η9Χ),

Αποφάσεις του Υπουργού Υγείας περί του καθορισμού Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.).
3. Την υπ' αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π./οικ.45169/11-06-2018 (ΦΕΚ 2193/12-6-2018) υπουργική
απόφαση, όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. 763/472ης Συνεδρίασης/13-06-2018 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

Αποφασίζουμε:
Για ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων
ιδιωτών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακών ιατρών ειδικοτήτων
Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής.
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.4486/2017, ο οικογενειακός ιατρός παρέχει
ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη της νόσου και
την προαγωγή της υγείας.
Ο οικογενειακός ιατρός μπορεί να είναι ιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ με
εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης. Ως οικογενειακοί ιατροί δε ορίζονται δυνάμει του
προειρημένου άρθρου, παρ. 3 ιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας σε
αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες διακόσιους πενήντα (2.250) εγγεγραμμένους
ενήλικες και παιδίατροι σε αναλογία ένας (1) ανά χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά.
Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο ιατρός ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή
Παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως:
• να διαγιγνώσκει θέματα υγείας του ατόμου και να εντοπίζει τις πιθανές αιτίες τους,
• να επιλύει και να χειρίζεται συνήθη προβλήματα υγείας,
• να συνδιαχειρίζεται τους χρόνιους ασθενείς και τις διαταραχές ψυχικής υγείας,
• να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας
• να μεριμνά για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία,
• να διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής-παρηγορητικής αγωγής και
φροντίδας,
• να συντείνει στην ψυχοκοινωνική ευεξία στο πλαίσιο των αναγκών του ασθενούς, της
οικογένειάς του και του πληθυσμού μιας γεωγραφικά προσδιορισμένης περιοχής,
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• να συμβάλλει στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, στην παραπομπή
στα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας
υγείας,
• να λαμβάνει, διατηρεί και ανανεώνει το ατομικό ιστορικό υγείας και τις συνήθειες ζωής
του ατόμου, που σχετίζονται με αυτήν και να τα καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό
Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), να παραπέμπει σε ιατρούς ειδικοτήτων.
• να υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα σε συνεργασία
με τα λοιπά μέλη της Ομάδας Υγείας (όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4486/2017) και
με τοπικές αρχές, και άλλους φορείς της κοινότητας. Ο σκοπός και οι στόχοι του κάθε
προγράμματος, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας, καθορίζονται με βάση την εκτίμηση
αναγκών υγείας της κοινότητας καθώς και τις επιμέρους ανάγκες των συνεργαζόμενων
φορέων.
Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, o ιατρός ειδικότητας Παιδιατρικής για τον
παιδικό πληθυσμό οφείλει ιδίως:
• να παρέχει συστηματική, σφαιρική και διαχρονική παρακολούθηση της υγείας παιδιών
και εφήβων,
• να αντιμετωπίζει ασθένειες και να διαχειρίζεται προβλήματα υγείας (έκτακτα, επείγοντα,
χρόνια περιστατικά),
• να υλοποιεί εμβολιασμούς, φυματινοαντιδράσεις και να ελέγχει την εμβολιαστική
κάλυψη,
• να υποστηρίζει τις μητέρες σε θέματα θηλασμού και σίτισης του βρέφους, αλλά και της
γενικότερης φροντίδας του,
• να πραγματοποιεί προληπτικό έλεγχο παιδιών και εφήβων με ανάπτυξη και εφαρμογή
καθολικών ανιχνευτικών προγραμμάτων ή επιλεκτικών λόγω παρουσίας επιβαρυντικών
παραγόντων στο ιστορικό του παιδιού ή της οικογένειας, με βάση κατευθυντήριες
οδηγίες,
• να ενσωματώνει την αναπτυξιακή παρακολούθηση και την εκτίμηση δυσκολιών/
προβλημάτων συμπεριφοράς,
• να τηρεί το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, να
συμπληρώνει το Δελτίο αυτού και να χορηγεί τις βεβαιώσεις υγείας,
• να πραγματοποιεί κατ' οίκον επισκέψεις σε νεογέννητα και φροντίδα μη περιπατητικών
παιδιών με χρόνιες παθήσεις,
• να παραπέμπει σε ιατρούς ειδικοτήτων

3

ΑΔΑ: 6Ο5ΙΟΞ7Μ-ΛΤΙ

• να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και γονείς ιδίως σε θέματα
σεξουαλικής υγείας και αντισύλληψης, εξαρτήσεων, διατροφικών διαταραχών και
φροντίδα στην οικογένεια με σκοπό την υποστήριξη των γονέων στον γονικό τους ρόλο
και την πρόληψη και πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων ψυχικής υγείας, καθώς και σε
οικογένειες υψηλού κινδύνου και να εξασφαλίζει την κατάλληλη διασύνδεσή τους με
εξειδικευμένα υποστηρικτικά πλαίσια,
• να υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα σε συνεργασία
με τα λοιπά μέλη της Ομάδας Υγείας (όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4486/2017) και
με τοπικές αρχές, σχολεία και άλλους φορείς της κοινότητας. Ο σκοπός και οι στόχοι του
κάθε προγράμματος, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας, καθορίζονται με βάση την
εκτίμηση αναγκών υγείας της κοινότητας καθώς και τις επιμέρους ανάγκες των
συνεργαζόμενων φορέων.
ΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
(Α)
ΠΕ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΑΤΡΩΝ
(Β)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Για τις προς πλήρωση θέσεις, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:


για τον ενήλικο πληθυσμό: ιατροί ειδικότητας παθολογίας και γενικής ιατρικής και



για τον ανήλικο πληθυσμό: ιατροί ειδικότητας παιδιατρικής.

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

i. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
ii. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
iii. Τίτλος ιατρικής ειδικότητας.
iν. Βεβαίωση εκπλήρωσης υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής, εφ’
όσον αυτή είναι εκ του νόμου υποχρεωτική
v. Πιστοποιητικό οικείου Ιατρικού Συλλόγου της χώρας.
vi. Άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου στην ελληνική επικράτεια.
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IV. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων
για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται
στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως 'Ελληνες πολίτες.
2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι που είναι: α) 'Ελληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1
του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί
που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς
να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά
τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους
(ν.δ.3832/1958).
4. Για τους ενδιαφερομένους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής
γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Για
την απόδειξη της γνώσης της ελληνικής γλώσσας απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας
(ν.2413/96 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α)
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ.
210-3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310459101-5, των επιπέδων Γ ή Β2.
Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και
από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
5. Να μην έχουν κώλυμα σύναψης σύμβασης, αντίστοιχα με το κώλυμα διορισμού (άρθρο
8 ν. 3528/2007), ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης, ήτοι:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,
υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου,
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ'
υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
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β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ' άλλον
νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, Ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της
περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο
διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές
καταστάσεις.
ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού
Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής
παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε
υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το
άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
6. Να κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα (βλ. ανωτέρω κεφάλαιο ΙIΙ) και τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα
τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής.

Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία και
αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής
κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που
από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να
καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη
ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση (1-5-2004) και αναφέρονται
στο Π.Δ. 299/1977 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης
μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
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V. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά
στον

ΕΟΠΥΥ

μέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

(ιστοσελίδα:

https://familydoctors.eopyy.gov.gr) και μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία αυτής επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'). Η ανακρίβεια των
δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από τους πίνακες
ή την καταγγελία της σύμβασης, σε περίπτωση που επιλεγεί και συμβληθεί με τον
Οργανισμό, και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. Εάν κατά τη
συμπλήρωση της αίτησης δεν επιλεγούν και συμπληρωθούν τα σωστά πεδία, τότε η
αίτηση θεωρείται ανυπόστατη και δεν αξιολογείται.
Επισημαίνεται ότι στη διαδικτυακή πύλη (https://familydoctors.eopyy.gov.gr) έχουν
αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση του χρήστη.
Σημειώνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι οι αιτούντες χρήστες είναι υπεύθυνοι για την
αποκλειστική και ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασης ή των λοιπών στοιχείων
ταυτοποίησής τους.
Μετά την καταχώριση της Αίτησης ο υποψήφιος δύναται —μέσω του συστήματος— να
προεικονίσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής με εμφάνιση του αριθμού
πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια
ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στην αίτησή τους, μαζί με την έντυπη
και υπογεγραμμένη οριστική ηλεκτρονική αίτηση, αποστέλλονται ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή ή υποβάλλονται με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου ή
μέσω

νόμιμου

αντιπροσώπου,

ο

οποίος

επιδεικνύει

το

νομιμοποιητικό

της

αντιπροσώπευσης έγγραφο, στον ΕΟΠΥΥ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα
(10) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της ανωτέρω αίτησης.
VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται από το ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο τηρείται στη
Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ, με βάση την ημερομηνία και την ώρα υποβολής
της αίτησής τους. Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ ελέγχει τα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά. Από την εν λόγω διαδικασία προκύπτει Ενιαίος Δυναμικός
Πίνακας Επιλογής Οικογενειακών Ιατρών (ΕΔυΠΕπΟΙ), όπου περιλαμβάνεται το σύνολο
των ενδιαφερομένων με κατάταξη σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό της ηλεκτρονικής
αίτησής τους και από τον οποίο προκύπτει κατάταξη των ενδιαφερομένων ιατρών ανά
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Δημοτική Ενότητα και Περιφερειακή Ενότητα. Εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν
προσκομίσουν

ως

ανωτέρω,

τα

υποχρεωτικά,

κατά

περίπτωση,

δικαιολογητικά, τότε δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες
που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και εγγράφονται στον
ανωτέρω

πίνακα

με

ειδική

σήμανση

ελλείποντος

υποχρεωτικού

δικαιολογητικού. Ενημερώνονται για αυτό από τον ΕΟΠΥΥ στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους και τους χορηγείται
αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών να αποστείλουν ή να
υποβάλλουν τα ελλείποντα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Κατόπιν νέου
επιτυχούς ελέγχου από την αρμόδια Διεύθυνση αφαιρείται η ειδική σήμανση. Σε
περίπτωση

άπρακτης

εκπνοής

της

τελευταίας

προθεσμίας,

οι

ενδιαφερόμενοι

διαγράφονται από τον πίνακα και δεν καλούνται για υπογραφή σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.
Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακρίβειας δηλωμένων στοιχείων μετά την υπογραφή της
σύμβασης, πέραν των προαναφερθέντων συνεπειών, ο ΕΟΠΥΥ δύναται να καταγγείλει
τη συναφθείσα σύμβαση.
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώνεται και επικαιροποιούνται από τον ΕΟΠΥΥ
(ιστοσελίδα: https://familydoctors.eopyy.gov.gr) ο ΕΔυΠΕπΟΙ, και σε εφαρμογή των
κείμενων νομοθετικών διατάξεων και τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις των Διοικητών
των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας για το αναγκαίο πλήθος ιδιωτών ιατρών προς
κάλυψη του ανήλικου και ενήλικου πληθυσμού στην περιοχή ευθύνης τους (παρ. 2 του
άρθρου 11 ν. 4486/2017) συνάπτει ο ΕΟΠΥΥ συμβάσεις συνεργασίας με τους ιατρούς.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Δεν

υφίσταται

προθεσμία

υποβολής

υποψηφιοτήτων.

Η

πρόσκληση

ενδιαφέροντος έχει χαρακτήρα ανοικτό.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθεί αίτηση από τον υποψήφιο, κατά τα
ανωτέρω, ο υποψήφιος δεν θα ενταχθεί στους πίνακες οικογενειακών ιατρών και, ως εκ
τούτου, δεν θα του δοθεί, η δυνατότητα ένταξης στο πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτών
οικογενειακών ιατρών, συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ.
VΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Λοιπά ζητήματα αμοιβών, δικαιωμάτων και γενικών υποχρεώσεων των οικογενειακών
ιατρών,

συμβεβλημένων

με

τον

ΕΟΠΥΥ

προσδιορίζονται

στην

υπ’

αριθμ.
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ΕΑΛΕ/Γ.Π./οικ.45169/11-06-2018 (ΦΕΚ 2193/12-6-2018) Υπουργική Απόφαση και τη
σχετική σύμβαση συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ.
VIII. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η παρούσα ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται αμελλητί στο
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Μετά την ανάρτησή της, δημοσιεύεται αμελλητί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου
Υγείας

(www.moh.gov.gr),

καθώς

και

στο

δικτυακό

τόπο

του

ΕΟΠΥΥ

(www.eopyy.gov.gr).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
α/α
Παν.Γεωργακόπουλος
Ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ
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