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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                              
            Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
  

  
 
      

ΓΗΛΩΗ ΓΙΑΣΡΟΤ ΤΜΒΔΒΛΗΜΔΝΟΤ ΜΔ ΣΟΝ ΟΠΑΓ/ΟΑΔΔ 

ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΥΔΙ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ (μόνιμος – αορίστοσ τρόνοσ) 

ΜΔ ΣΟΤ ΔΝΣΑΟΜΔΝΟΤ ΣΟΝ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Π.Φ.Τ. ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

 

 

Θα απνζηαιεί κε fax ζην 210-9282199 

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο ………………………………………………. 

Εηδηθόηεηα……………………ΑΜ. ΣΑΤ:…………………………….. 

ΑΦΜ:……………………………..ΑΜΚΑ……………………………… 

Δ/ΝΗ:…………………………….Αξηζκόο……………………………. 

ΠΟΛΗ/ΠΕΡΙΟΥΗ………………………………Σαρ. Κσδ…………….. 

Email:………………………………Σει………………………………… 

 

 

 

βεβαηώλσ όηη έρσ ζύκβαζε κε ηνλ ΟΠΑΔ/ΟΑΕΕ (υπογπαμμίζεται η ανάλογη ένδειξη)   

ε νπνία ηζρύεη κέρξη θαη ………………………….θαη δειώλσ όηη  

απνδέρνκαη λα παξέρσ ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζύκθσλα κε ηε ξύζκηζε 

πνπ θαζνξίζζεθε κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΚ 

262/Α/16.12.11), θαζώο θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Εληαίν 

Καλνληζκό Παξνρώλ Τγείαο ηνπ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. 

 

Δειώλσ όηη απνδέρνκαη ηελ ακνηβή κνπ πνπ νξίδεηαη κε ηελ Πξάμε 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ θαη ε νπνία αλέξρεηαη  ζε 10 € αλά επίζθεςε 

πέξαλ ησλ νπνίσλ δελ έρσ θακία νηθνλνκηθή απαίηεζε θαη κε αλώηαην 

όξην επηζθέςεσλ θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ Πξάμε 200 αλά κήλα.   

 

Δειώλσ επίζεο όηη πέξαλ ηεο πξναλαθεξζείζαο ακνηβήο από ηνλ 

Ε.Ο.Π.Τ.Τ. νπδεκία πξόζζεηε ακνηβή δύλακαη λα αμηώζσ από ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ  Οξγαληζκνύ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 200 

επηζθέςεηο πνπ ζα ππνβάισ αλά κήλα. 
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Τπνρξενύκαη λα  εμεηάδσ έσο θαη  50 αζθαιηζκέλνπο ηελ εβδνκάδα θαη 

λα ππνβάισ ζηελ αξρή θάζε εβδνκάδαο ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην 

email dsxed@eopyy.gov.gr ηε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε γηα ηνπο 

αζζελείο πνπ εμεηάζζεθαλ ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα. 

 

Τπνρξενύκαη λα πηζηνπνηεζώ θαη λα ζπληαγνγξαθώ κόλν ειεθηξνληθά 

(ζπληαγέο, παξαπεκπηηθά ) εθηόο από ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο, ε παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα γίλεηαη 

ρεηξόγξαθα ζην εληαίν ζπληαγνιόγην ηνπ πξώελ ΙΚΑ - ΕΣΑΜ.  

 

ην ηέινο θάζε κήλα ζα απνζηέιισ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην email 

dsxed@eopyy.gov.gr ηε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε γηα ηνπο αζζελείο 

πνπ εμεηάζζεθαλ ηνλ πξνεγνύκελν κήλα ή ζα ππνβάιισ αλαιπηηθά 

ζηνηρεία όηαλ ζα δεηεζεί από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. ηε ζπλέρεηα 

ζα ππνβάιισ ηε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ππνγεγξακκέλε θαη 

ζθξαγηζκέλε  ζηηο θαηά ηόπνπο Πεξηθεξεηαθέο Δηεπζύλζεηο ηνπ 

Ε.Ο.Π.Τ.Τ (πξώελ ΤΠΑΔ). 

 

Απνδέρνκαη ηελ αλάξηεζε ησλ πξνζσπηθώλ κνπ ζηνηρείσλ 

(νλνκαηεπώλπκν, δ/λζε ηαηξείνπ, ηειέθσλν, εηδηθόηεηα (θ.ιπ.) ζηα 

εηδηθά πιεξνθνξηαθά έληππα θαη ζην site ηνπ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ησλ 

ππόινηπσλ αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ (ΙΚΑ – ΕΣΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ), 

θαζώο θαη ηε ρξήζε ηνπο από ην εθάζηνηε ζύζηεκα δηαρείξηζεο 

ηειεθσληθνύ ξαληεβνύ.  

 

ε πεξίπησζε πνπ  δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεώζεσλ, 

θαζώο θαη ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ από ηνλ Εληαίν Καλνληζκό 

Παξνρώλ Τγείαο ηνπ ΕΟΠΤΤ θαη ησλ θαλόλσλ ηαηξηθήο δενληνινγίαο 

θαη επηζηήκεο, ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζπλεξγαζία θαη δελ ζα κπνξώ λα 

παξέρσ ππεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ Εζληθνύ Οξγαληζκνύ Παξνρώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο. 

Παξάιιεια ζα επηβάιινληαη νη θπξώζεηο πνπ δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Π.Δ. 121/2008 (Α΄, 183),  όπσο άιισζηε νξίδεηαη θαη ζην άξζξν 22 

ηνπ Εληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ Τγείαο ηνπ Οξγαληζκνύ.  

 

Εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη όξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζύκβαζε πνπ 

έρσ ζπλάςεη κε ηνλ θνξέα (ΟΠΑΔ – ΟΑΕΕ) εθηόο ησλ νηθνλνκηθώλ 

όξσλ. 

 

Δειώλσ όηη δελ κνπ έρεη επηβιεζεί θαλελόο είδνπο πνηλή από θαλέλαλ 

θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
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Σέινο ε παξνρή ησλ ππεξεζηώλ κνπ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ 

Ε.Ο.Π.Τ.Τ., κε βάζε ηελ παξνύζα δήισζε ζα έρεη δηάξθεηα ηζρύο κέρξη 

ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ 

κίζζσζεο έξγνπ θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ 

Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΚ 262/Α΄/16.12.11). 

 

Απαξαίηεην απνδεηθηηθό ζηνηρείν ηεο απνζηνιήο ηεο δήισζεο είλαη ην 

απνδεηθηηθό ηνπ FAX. 

 

 

Ηκεξνκελία ……..    Ο/Η  δεισλ/νύζα  

 
          Ολνκαηεπώλπκν 

       Τπνγξαθή/θξαγίδα 
 


