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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

Ο ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ την έγκριση από το ΔΣ του, των συμβάσεων  γιατρών. 

Μπείτε στον σύνδεσμο:  http://et.diavgeia.gov.gr/f/eopyygov/find/eia:31   Με ctrl + αριστ. Κλικ 

Στις επικεφαλίδες «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ……..ΚΛΠ» ανοίξτε τα αρχεία pdf στο αριστερό άκρο της 

σειράς και ψάχτε για το όνομά σας. 

 

Αν είστε μέσα στους καταλόγους, να έρθετε σε συνεννόηση με το γραφείο συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ 

προκειμένου να πάτε στα κεντρικά γραφεία του ΕΟΠΥΥ και να υπογράψετε τις συμβάσεις σας. 

 

Πριν πάτε, θα  πρέπει ήδη να έχετε τυπώσει εις τριπλούν το κείμενο της σύμβασης  (χωρίς να το 

συμπληρώσετε)  το οποίο θα «κατεβάσετε» από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ ως εξής: 

www.eopyy.gr  έντυπα έγγραφα  έντυπα – δικαιολογητικά (διπλό αρ. κλικ) έντυπα για κλινικές 

(διπλό αρ. κλικ)   ΙΔΕ (3 φάκελοι) (διπλό αρ. κλικ) ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ   στο δεξιό κουτί: ΣΧΕΔΙΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΙΔΕ ΚΑΙ ΙΠ. pdf: με διπλό αρ. κλικ ανοίγουμε το pdf με την σύμβαση και το τυπώνουμε 3 

φορές και το παίρνουμε μαζί μας στον ΕΟΠΥΥ όπου και θα το συμπληρώσουμε επί τόπου χειρόγραφα.  

 

Για όσους δεν βρουν τα ονόματα τους στους αναρτημένους καταλόγους,  δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι το 

ΔΣ του ΕΟΠΥΥ με απόφασή του, ανάθεσε απ’ ευθείας στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ να υπογράφει τις  

συμβάσεις, οπότε οι διαδικασίες θα επιταχυνθούν και θα κληθείτε σύντομα. 

 

Εάν μένετε στην επαρχία και δυσκολεύστε να έρθετε στην Αθήνα,  μπορείτε να στείλετε ταχυδρομικά ή με 

courier,  τα τρία αντίγραφα της σύμβασης  υπογεγραμμένα και σφραγισμένα στην τελευταία σελίδα που 

αναφέρει:   «ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ»   και θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ  ή 

Αστυνομία). 

Επίσης να μονογράψετε (εδώ δεν χρειάζεται θεώρηση) όλες τις σελίδες, καθώς και το παράρτημα. 

 Μη ξεχάσετε να στείλετε και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης που να 

 φαίνεται το IBAN. 

Tέλος προτού τα στείλετε, να συνεννοηθείτε πρώτα με το γραφείο συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ ώστε να 

συμπληρώσετε σωστά τα στοιχεία σας και ότι άλλο χρειάζεται. 

 

Σπύρος Κραμποβίτης 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/eopyygov/find/eia:31
http://www.eopyy.gr/

