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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
& ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 39 – 151 23 Μαρούσι
Πληροφορίες :
Τηλ. : 210 68.71.744
FAX : 210 68.71.789
Προς
1. Όλες τις Νομαρχιακές & Τοπικές
Μονάδες Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2. Υγειονομικές Υπηρεσίες των
Υποκ/των Ι.Κ.Α. – ΕΤΑΜ
3. Πολυϊατρείο τ. ΤΑΞΥ Αττικής
4. Τα Διαγνωστικά Κέντρα και Ιατρικής της Εργασίας του
ΕΟΠΥΥ
5. Τα Κέντρα Παιδοψυχικής Υγιεινής ΕΟΠΥΥ
6. Τα Κέντρα Προληπτικής Ιατρικής ΕΟΠΥΥ
7. Τα Ειδικά Διαγνωστικά – Θεραπευτικά Κέντρα
8. Οι Σταθμοί Άμεσης Βοήθειας (ΣΑΒ) του ΕΟΠΥΥ
9. Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ του
ΟΠΑΔ)
10. Τα Τμήματα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης των
Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΟΓΑ
11. Τα Τμήματα Περίθαλψης και Υγειονομικού των
Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΕ
12. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
13. Όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας

Θ Ε Μ Α : «Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

Σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω και παρέχουμε οδηγίες για την εφαρμογή τους .
- Με τις

διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του

Ν.2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206 Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Με την αριθµ. Φ.90380/25916/3294/31-10-2011 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία εγκρίθηκε ο Ενιαίος Κανονισμός
Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (ΦΕΚ 2456 Β')
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- Με την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ,7/4/19418/11-01-2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006
ΠΥΣ.
- Με την αριθ. 18039/11-10-2011 βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι µε τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου
δεν υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
- Tην ανάγκη παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας στους ασφαλισμένους του Οργανισμού και στα
µέλη οικογένειας αυτών.
- Mε την υπ’ αρ. πρωτ.: Φ.90380/987/108/19-03-2012 κοινή Υπουργική απόφαση, των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης &

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας &

Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία καθορίστηκε ο αριθμός των προσώπων που μπορεί ο ΕΟΠΠΥ να
αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου σε πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς ειδικοτήτων
πανελλαδικά,,

για την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του

Εθνικού

Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και στα µέλη των οικογενειών αυτών, για χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών, εκ των οποίων δύο χιλιάδες (2.000) παθολόγοι ή γιατροί γενικής ιατρικής, χίλιοι
(1.000) παιδίατροι και οι υπόλοιποι καρδιολόγοι, οφθαλμίατροι, γυναικολόγοι, ΩΡΛ, δερματολόγοι αφροδισιολόγοι, ορθοπεδικοί, πνευμονολόγοι, ουρολόγοι, γαστρεντερολόγοι, ρευματολόγοι, νευρολόγοι,
γενικοί χειρουργοί, ψυχίατροι, ενδοκρινολόγοι, αλλεργιολόγοι, νεφρολόγοι, νευροχειρουργοί, παιδοψυχίατροι,
πλαστικοί χειρουργοί, χειρουργοί θώρακος χειρουργοί παίδων, αγγειοχειρουργοί, αιματολόγοι, ογκολόγοι,
φυσίατροι, ανάλογα µε τις κατά τόπους ανάγκες του Οργανισμού και με την οποία επίσης καθορίστηκαν τα
κάτωθι :
Οι συµβαλλόµενοι θα πρέπει:
α) να έχουν πτυχίο ανώτατης ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και άδεια άσκησης
επαγγέλματος.
β) να µην κατέχουν άλλη έµµισθη θέση στο δηµόσιο τοµέα ή σε Ν.Π.Δ.Δ.
γ) να µην έχουν απολυθεί από κανένα Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης εξαιτίας πειθαρχικού ή άλλου
παραπτώματος.
δ) να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση τους από τους ασφαλιστικούς φορείς που αποτελούν τον ΕΟΠΥΥ για
αντισυμβατική συμπεριφορά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία ασφαλιστικού
οργανισμού.
ε) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, δωροδοκία.
στ) να μην είναι αυτοί και οι συγγενείς α' βαθμού αυτών μέτοχοι σε ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά εργαστήρια
συμβεβλημένα και φαρμακεία με τον ΕΟΠΥΥ .
ζ) να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ, που θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
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Οι συμβαλλόμενοι ιατροί αναλαμβάνουν το έργο της παροχής ιατρικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους
του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και τον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας του
Οργανισμού.
Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση πριν από τη λήξη της, χωρίς την υποχρέωση καταβολής
οποιασδήποτε αποζημίωσης εάν ο συμβαλλόμενος ιατρός:
α) έχει αντισυμβατική συμπεριφορά και
β) παύσει να παρέχει τις ιατρικές του υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του Οργανισμού αναιτιολόγητα για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών,
γ) παραβιάσει αποδεδειγμένα τα οριζόμενα στο ΠΔ 121/2008, όπως ισχύει.
Ο συμβαλλόμενος ιατρός υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του για ένα (1) μήνα μετά την υποβολή της
γραπτής του παραίτησης, εκτός εάν αυτή γίνει νωρίτερα δεκτή από τον ΕΟΠΥΥ.
Σε περίπτωση της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας της σύμβασης από τον ΕΟΠΥΥ, ο Οργανισμός δύναται
να συμβάλλεται για το υπόλοιπο της συμβατικής διάρκειας με άλλο ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας.
Η αμοιβή τους καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ.90380/26464/4315/02-11-2011 (ΦΕΚ 2456
Β') απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Για τους ιατρούς που έχουν αποκτήσει ειδικότητα εντός 5ετίας θα συναφθούν συμβάσεις με το 25% των ως
άνω πέντε χιλιάδων (5.000) ιατρών.
Με την υπ΄αριθμ. 189/30/03-04-2012 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ καθορίστηκαν επίσης τα κάτωθι: για το
βαθμό πτυχίου «Καλώς» : 5 μόρια, «Λίαν καλώς» και «‘Άριστα» : 8 μόρια.
Έγγαμος χωρίς τέκνα : 3 μόρια, Έγγαμος μέχρι 2 τέκνα : 5 μόρια και από 3 τέκνα και άνω : 8 μόρια.
Επίσης αποφασίστηκε η κατανομή των ιατρών κατά ειδικότητα πανελλαδικά καθώς και ότι το συγκεκριμένο
έργο των ιατρών θα εκτελείται για 4 ώρες ημερησίως από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα ιδιωτικά τους ιατρεία .
Για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση δήλωση και υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) από 18-04-2012 έως 11-05-2012 και στη συνέχεια να καταθέσουν
σχετικό αντίγραφο αυτών, εντός της ίδιας προθεσμίας στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΥΠΑΔ του ΟΠΑΔ) ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διοίκησης του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στην οποία θα περιγράφεται ο αριθμός των ιατρών κατά ειδικότητα με τους οποίους ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες του Οργανισμού. Υπόδειγμα της εν λόγω αίτησης δήλωσης και υπεύθυνης
δήλωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. www.eopyy.gov.gr στο αμέσως προσεχές διάστημα :
Στη συνέχεια και από την επομένη της λήξης προθεσμίας υποβολής οι Περιφερειακές Δ/νσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
(πρώην ΥΠΑΔ του ΟΠΑΔ), θα διαβιβάσουν τις αιτήσεις (που θα παραλάβουν) στην Κεντρική Υπηρεσία του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε θα ληφθούν υπ΄όψη καθώς και αιτήσεις οι οποίες θα
υποβληθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία.
Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από τους επιλεγέντες μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης είναι τα κάτωθι , τα οποία αφού ελεγχθούν, θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου.
1. Αντίγραφο πτυχίου
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
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3. Πρόσφατο πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής τους, στο οποίο απαραίτητα να
αναφέρεται η ειδικότητα και η ημερομηνία κτήση της
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε ισχύ
5. Άδεια λειτουργίας ιατρείου
6. Φωτοτυπία ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΤΣΑΥ κλάδου σύνταξης με τα στοιχεία του ιατρού και
ημερομηνία εγγραφής του στο ΤΣΑΥ
7. Φωτοτυπία 1

ης

σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης από την οποία να προκύπτει ο IBAN του λογαριασμού

και στον οποίο θα πρέπει να είναι ο πρώτος δικαιούχος

Συνημμένα : 1 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά την υπ΄αριθμ. Φ.90380/987/108/19-03-2012 κοινή Υπουργική απόφαση, των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία καθορίστηκε ο αριθμός των προσώπων που μπορεί να
αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου σε πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς ειδικοτήτων, για την
παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), και στα µέλη των οικογενειών αυτών, θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου
για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
Εκ των ανωτέρω πανελλαδικά πέντε χιλιάδων (5.000) ιατρών, οι δύο χιλιάδες (2.000) θα είναι παθολόγοι
ή γιατροί γενικής ιατρικής, χίλιοι (1.000) παιδίατροι και οι υπόλοιποι καρδιολόγοι, οφθαλμίατροι, γυναικολόγοι,
ΩΡΛ,

δερματολόγοι

-

αφροδισιολόγοι,

ορθοπεδικοί,

πνευμονολόγοι,

ουρολόγοι,

γαστρεντερολόγοι,

ρευματολόγοι, νευρολόγοι, γενικοί χειρουργοί, ψυχίατροι, ενδοκρινολόγοι, αλλεργιολόγοι, νεφρολόγοι,
νευροχειρουργοί,

παιδοψυχίατροι,

πλαστικοί

χειρουργοί,

χειρουργοί

θώρακος,

χειρουργοί

παίδων,

αγγειοχειρουργοί, αιματολόγοι, ογκολόγοι, φυσίατροι, ανάλογα με τις κατά τόπο ανάγκες του Οργανισμού.
Το συγκεκριμένο έργο θα εκτελείται για 4 ώρες ημερησίως, από Δευτέρα έως Παρασκευή στα ιδιωτικά
τους ιατρεία.
Για τους ιατρούς που έχουν αποκτήσει ειδικότητα εντός 5ετίας θα συναφθούν συμβάσεις με το 25% των ως
άνω πέντε χιλιάδων (5.000) ιατρών. Για το βαθμό πτυχίου«Καλώς» θα υπολογίζονται 5 μόρια, «Λίαν καλώς»
και «‘Άριστα» : 8 μόρια. Για του έγγαμους χωρίς τέκνα : 3 μόρια, έγγαμους μέχρι 2 τέκνα : 5 μόρια και από 3
τέκνα και άνω : 8 μόρια.
Η αμοιβή τους καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ.90380/26464/4315/02-11-2011 (ΦΕΚ 2456
Β') απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Για τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη
σελίδα www.eopyy.gov.gr αίτηση - δήλωση και υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) από 18-04-2012 έως 11-052012 και στη συνέχεια να καταθέσουν αντίγραφα αυτών, εντός της ίδιας προθεσμίας στις κατά τόπους
Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ του ΟΠΑΔ). Υπόδειγμα της εν λόγω αίτησης δήλωσης και
υπεύθυνης δήλωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. www.eopyy.gov.gr στο αμέσως προσεχές
διάστημα.

Την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι Περιφερειακές Δ/νσεις του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΥΠΑΔ του ΟΠΑΔ), θα διαβιβάσουν τις υποβληθείσες αιτήσεις στην Κεντρική Υπηρεσία
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε θα ληφθούν υπ΄όψη καθώς και αιτήσεις οι οποίες θα
υποβληθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία.
Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από τους επιλεγέντες μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης, είναι τα κάτωθι, τα οποία αφού ελεγχθούν, θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου :
1. Αντίγραφο πτυχίου.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος .
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής τους, στο οποίο απαραίτητα να
αναφέρεται η ειδικότητα και η ημερομηνία κτήση της.
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4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε ισχύ.
5. Άδεια λειτουργίας ιατρείου.
6. Φωτοτυπία ασφαλιστικού βιβλιαρίου ΤΣΑΥ κλάδου σύνταξης με τα στοιχεία του ιατρού και
ημερομηνία εγγραφής του στο ΤΣΑΥ.
7. Φωτοτυπία 1

ης

σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης από την οποία να προκύπτει ο IBAN του λογαριασμού

και στον οποίο θα πρέπει να είναι ο πρώτος δικαιούχος.
Η κατανομή των ιατρών κατά ειδικότητα πανελλαδικά έχει ως εξής:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

3

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

3

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ

17

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

130

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

171

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

63

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ

54

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

366

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

106

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

3

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

6

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

179

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

153

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

196

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

33

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

2.000

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

1.000

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

6

ΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

5

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ

114

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

51

ΦΥΣΙΑΤΡΙΚΗ

23

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

68

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ

3

ΧΕΙΡΟΥΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ

4

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

102

Ω.Ρ.Λ.

141

ΣΥΝΟΛΟ

5.000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
6

