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ΘΕΜΑ: «Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση σύναψης 

συμβάσεων ΕΟΠΥΥ με Προσωπικούς Ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων» 

 

Το ΔΣ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Έχοντας υπόψη:  

α) Τα άρθρα 36,37,38,39,40 του ν.4931/2022 (Ά 94) «Γιατρός για όλους, ισότιμη και 

ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.  

β) Την υπ' αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.34693/14-6-2022 (Β’  3010)  υπουργική απόφαση, 

«Καθορισμός διαδικασίας και προϋποθέσεων εγγραφής του πληθυσμού σε προσωπικό 

ιατρό. 
γ) Την υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 36223/22-6-2022 υπουργική απόφαση (Β 3233) 

«Καθορισμός διαδικασίας σύναψης συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ και 

λοιπά θέματα συμβατικής συνεργασίας» στην οποία επισυνάπτεται το σχέδιο 

συμβατικού κειμένου προσωπικού ιατρού ως παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

δ) Την υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 53427/21-9-2022 (‘Β 4978) Απόφαση του 

Υπουργού Υγείας «Ορισμός ιατρών λοιπών ειδικοτήτων ως προσωπικών ιατρών».  

ε) Την υπ’ αριθμ. Αριθμ. Γ1α. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 49574 (΄Β 4626) Απόφαση του Υπουργού 

Υγείας «Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου Α’ Μέρους Γ’ ν. 4931/ 2022 (Α’ 94) από 01/9/2022». 

στ) Την από 01/9/2022 Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ περί παράτασης προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων προσωπικών ιατρών μέχρι 31/12/2022. 

ζ) Την υπ’ αριθμ. ΔΑ32/27-6-2022 Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 

σύναψη συμβάσεων ΕΟΠΥΥ με Προσωπικούς ιατρούς. 

η) Την υπ’ αριθμ. 254/852/29-9-2022 Απόφαση ΔΣ ΕΟΠΥΥ για την τροποποίηση της 

σύμβασης «Παροχής Υπηρεσιών Προσωπικών ιατρών» 
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Π ρ ο σ κ α λ ε ί :  

 

Ιατρούς οι οποίοι ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, με 

βασική εκπαίδευση παθολογίας, ειδικοτήτων, Αιματολογίας,  Γαστρεντερολογίας, 

Ενδοκρινολογίας-Διαβητολογίας, Καρδιολογίας, Νευρολογίας, Νεφρολογίας, 

Ρευματολογίας, Παθολογικής Ογκολογίας, Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας και 

Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, για την επέκταση σύναψης συμβάσεων 

«Παροχής Υπηρεσιών Προσωπικών ιατρών» του ΕΟΠΥΥ. 

 

I. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

 

Τα γενικά καθήκοντα των προσωπικών ιατρών καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και 

ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας 

(Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 36 του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις 

υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94), όπου εισάγεται ο θεσμός του 

Προσωπικού Ιατρού, ο οποίος παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στον 

πολίτη, με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας. 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94), ο ανώτατος εγγεγραμμένος 

πληθυσμός στον προσωπικό ιατρό ορίζεται σε αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες (2.000) 

εγγεγραμμένους πολίτες. Ο Προσωπικός Ιατρός, ο οποίος θα συνάψει σύμβαση με τον 

ΕΟΠΥΥ, θα έχει εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης, από ένα (1) μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) 

άτομα «κατά κεφαλήν», και η αποζημίωση καθορίζεται ανάλογα με τον εγγεγραμμένο πληθυσμό 

και ανά την ηλικιακή ομάδα.  

Σύμφωνα με  την υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 36223/22-6-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

3233/Β/23-6-2022) «Καθορισμός διαδικασίας σύναψης συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον 

ΕΟΠΥΥ και λοιπά θέματα συμβατικής συνεργασίας» οι Προσωπικοί ιατροί που θα συνάψουν 

σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ θα παρέχουν στα ιδιωτικά ιατρεία τους ένα σύνολο υπηρεσιών υγείας 

προς όφελος των πολιτών και του συστήματος υγείας Π.Φ.Υ.  

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο (2) έτη, με δυνατότητα αυτοδίκαιης 

παράτασης για ένα (1) έτος επιπλέον, εφόσον δεν υπάρξει καταγγελία της από το ένα ή το 

άλλο συμβαλλόμενο μέρος, και άρχεται από την υπογραφή της και από τα δύο μέρη.   
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II. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ: 

 

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.35160/16-6-2022 (Β’ 3020)  Υπουργική Απόφαση,  

καθορίζεται η αποζημίωση των προσωπικών ιατρών του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94).  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 53427/21-9-2022 (‘Β 4978) Απόφαση του 

Υπουργού Υγείας προβλέπεται ότι, οι ιατροί των ειδικοτήτων Αιματολογίας,  

Γαστρεντερολογίας, Ενδοκρινολογίας-Διαβητολογίας, Καρδιολογίας, Νευρολογίας, 

Νεφρολογίας, Ρευματολογίας, Παθολογικής Ογκολογίας, Πνευμονολογίας-

Φυματιολογίας και Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης,  που συμβάλλονται ως 

προσωπικοί ιατροί εκτελούν κάθε ιατρική πράξη στον εγγεγραμμένο πληθυσμό. Για 

τις εξετάσεις που συνταγογραφούνται και εκτελούνται στον εγγεγραμμένο πληθυσμό από τον 

ίδιο ιατρό (αυτο-παραπομπές) ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Υ9/οικ.70521/14.8.2014 

Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της 

Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» (Β’ 2243). 

 

III. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ   

 

Ειδικότερα, για τους ήδη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς ειδικοτήτων, Αιματολογίας,  

Γαστρεντερολογίας, Ενδοκρινολογίας-Διαβητολογίας, Καρδιολογίας, Νευρολογίας, Νεφρολογίας, 

Ρευματολογίας, Παθολογικής Ογκολογίας, Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας και Φυσικής Ιατρικής 

και Αποκατάστασης, ισχύει ότι οι υφιστάμενες συμβάσεις τους με τον Εθνικό Οργανισμό 

Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εφόσον επιλέξουν να συνάψουν σύμβαση ως 

προσωπικοί ιατροί καταγγέλλονται αζημίως και παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν από τη 
σύναψη της νέας σύμβασης. Όσες πράξεις έχουν εκτελεσθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης 

συμβάσεως με τον ΕΟΠΥΥ και μέχρι την αυτοδίκαιη λήξη τους αποζημιώνονται κανονικά. Οι 

ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, δεν πρέπει να  είναι 

επιστημονικά υπεύθυνοι σε τμήμα συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ Πολυϊατρείου.  

 

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας μπορούν να συμβάλλονται ως προσωπικοί 

ιατροί και ιατροί των ως άνω ειδικοτήτων οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά μέσω 

μονοπρόσωπου νομικού προσώπου ως μοναδικοί εταίροι αυτού (πχ. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, ΜΕΠΕ 

κ.λπ.) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η εταιρική σύνθεση.  

 

IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 

 

Με στόχο την απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας, την απομακρυσμένη πρόσβαση με 

χρήση ψηφιακών εργαλείων για την εξάλειψη γραφειοκρατικών εμποδίων, η  Διεύθυνση 
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Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ διεκπεραιώνει ψηφιακά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης μέσω της 

εφαρμογής EOPYY.eContracts (ψηφιακές συμβάσεις). 

 

Ο ενδιαφερόμενος Προσωπικός Ιατρός των ανωτέρω ειδικοτήτων καταθέτει αποκλειστικά και 

μόνο ηλεκτρονικό αίτημα σύναψης σύμβασης στη Διεύθυνση Συμβάσεων ΕΟΠΥΥ μέσω 

της διαδικτυακής πύλης (ιστοσελίδας https://personaldoctors.eopyy.gov.gr/) όπου θα 

πρέπει να συμπληρώσει ορθά τα στοιχεία της αίτησής του.  

 

Στην ιστοσελίδα https://personaldoctors.eopyy.gov.gr/ παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την 

υποβολή αιτήματος, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ψηφιακής μορφής):  

 

Η υπογραφή της σύμβασης από τον ιατρό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του gov. gr 

(Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου link: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-

kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou).  

 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ιατρός αναρτά (upload) την ψηφιακά υπογεγραμμένη 

σύμβαση και την ΥΔ στην πλατφόρμα personaldoctors οπότε και η διαδικασία ολοκληρώνεται 

κατόπιν της ψηφιακής υπογραφής της σύμβασης από τον ΕΟΠΥΥ, όπου και σε αυτό το στάδιο ο 

ιατρός ενημερώνεται ηλεκτρονικά.  

 

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.  

 

Για τεχνικά προβλήματα του https://personaldoctors.eopyy.gov.gr/ ο ενδιαφερόμενος 

ιατρός μπορεί να απευθύνει ηλεκτρονικά ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

eopyynet.support@eopyy.gov.gr. 

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την ψηφιακά υπογεγραμμένη ηλεκτρονική 

αίτηση, δεν απαιτείται να αποστέλλονται στον ΕΟΠΥΥ. 

 

Επισημαίνεται ότι, η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτημάτων σύναψης 

σύμβασης Προσωπικών Ιατρών στο πανελλαδικό δίκτυο συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών 

Προσωπικών ιατρών, παραμένει ανοιχτή έως 31/12/2022 για όλες τις ειδικότητες έτσι 

όπως αυτές καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.  

 

 

 

 

https://personaldoctors.eopyy.gov.gr/
https://personaldoctors.eopyy.gov.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou
mailto:eopyynet.support@eopyy.gov.gr
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V. ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  

Λοιπά ζητήματα του τρόπου εξυπηρέτησης και της αποζημίωσης των συμβεβλημένων με τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Προσωπικών Ιατρών προσδιορίζονται στη κείμενη νομοθεσία, τις ανωτέρω 

υπουργικές αποφάσεις και τη σχετική σύμβαση συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ (η οποία 

επισυνάπτεται), καθώς και τα δυνητικά προσαρτώμενα Παραρτήματα σε αυτή.  

 

VI. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

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).  

 

   

                                                                       Η Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ 

 

                                                                                   Θεανώ Καρποδίνη 

 

http://www.moh.gov.gr/
http://www.eopyy.gov.gr/

