
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 36223    
Καθορισμός διαδικασίας σύναψης συμβάσεων 

των ιδιωτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Πα-

ροχής Υπηρεσιών Υγείας και λοιπά θέματα συμ-

βατικής συνεργασίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περ. γ) και δ) της παρ. 6 του άρθρου 36 του 

ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη ποιοτική πρό-
σβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παρο-
χής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

3. Τον ν.  4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 38).

4. Τον ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 115).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

8. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργη-
ση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

10. Το υπό στοιχεία ΓΔΥΥ 458/21-06-2022 έγγραφο του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., «Εισήγηση κατ’ εφαρμογή του εδαφίου γ) της 

παρ. 6 του άρθρου 36, ν. 4931/2022 (Α’ 94) περί του θε-
σμού του Προσωπικού Ιατρού και την διαδικασία σύνα-
ψης σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».

11. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οικ. 36207/22-06-2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την περ. ε’ της 
παρ. 5, του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 σύμφωνα με 
την οποία από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ούτε στον 
κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Καθορίζεται η διαδικασία σύναψης συμβάσεων του 
Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με τους 
ιδιώτες ιατρούς που θα συμβληθούν με τον Οργανισμό 
ως προσωπικοί ιατροί και κάθε σχετικό θέμα της συμβα-
τικής συνεργασίας τους, ως ακολούθως:

I. O Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος, την οποία δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο 
μέσο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με ανάρτηση 
στον επίσημο ιστότοπό του, για τη σύναψη συμβάσεων 
με ιδιώτες ιατρούς, ειδικοτήτων γενικής/οικογενειακής 
ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας ή ειδικοτήτων που 
θα ορισθούν με υπουργική απόφαση σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) ως προ-
σωπικούς ιατρούς. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος θα είναι ανοιχτή για συγκεκριμένο χρονικό διάστη-
μα, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και προσδιορίζεται σε αυτή ο 
τρόπος, η διαδικασία και προϋποθέσεις συμμετοχής των 
ιατρών και υπογραφής των συμβάσεων από μέρους τους.

II. Ο ενδιαφερόμενος για τη σύναψη σύμβασης ιατρός 
θα υποβάλει το σχετικό αίτημα αποκλειστικά μέσω του 
τρόπου και της διαδικασίας που θα αναφέρεται και θα 
υποδεικνύεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος. Το άνω αίτημα θα συνοδεύεται και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, όπως αυτά επίσης θα οριστούν στην 
πρόσκληση. Το σύνολο των δικαιολογητικών θα ελεγ-
χθούν από τη Διεύθυνση Συμβάσεων του Οργανισμού 
και σε περίπτωση έγκρισης, θα ενημερωθεί ο ιατρός για 
την υπογραφή της σύμβασης με τη χρήση ψηφιακών 
εργαλείων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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III. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την υπογραφή 
της σύμβασης, διαπιστωθεί ανακρίβεια των δηλωμένων 
στοιχείων, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να την καταγγείλει.

IV. Η διάρκεια της σύμβασης είναι για δύο (2) έτη, με 
δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης για ένα (1) έτος επι-
πλέον, εφόσον δεν υπάρξει καταγγελία της από το ένα 
ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, και άρχεται από την 
υπογραφή της και από τα δύο μέρη.

V. Σύμφωνα με την παρ.  5 του άρθρου  36 του 
ν. 4931/2022 (Α’ 94), ο ανώτατος εγγεγραμμένος πλη-
θυσμός στον προσωπικό ιατρό ορίζεται σε αναλογία 
ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες (2.000) εγγεγραμμέ-
νους πολίτες.

VI. Η αμοιβή των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ια-
τρών ορίζεται στην υπό στοιχεία Γ1,ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 35160/ 
16-06-2022 (Β’ 3020) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας.

VII. Οι υπηρεσίες των προσωπικών ιατρών περιγράφο-
νται στην παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94). 
Οι ειδικότερες υποχρεώσεις τους θα περιγράφονται στο 
σχετικό κεφάλαιο της σύμβασης. Ειδικότερα, αναφορι-
κά με το ωράριο εξυπηρέτησης των ληπτών υπηρεσιών 
υγείας, σημειώνεται ότι το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο 
ωράριο λειτουργίας του Ιατρείου θα καθορίζεται κατά 

αναλογία με τον αριθμό εγγεγραμμένων στη λίστα του 
ιατρού, με μέγιστο τις 35 ώρες την εβδομάδα και ελάχι-
στο τις 15 ώρες την εβδομάδα.

≤857 ασθενείς 15 ώρες την εβδομάδα

858 - 1.143 ασθενείς 20 ώρες την εβδομάδα

1.144 - 1.429 ασθενείς 25 ώρες την εβδομάδα

1.430 - 1.714 ασθενείς 30 ώρες την εβδομάδα

1.715 - 2000 ασθενείς 35 ώρες την εβδομάδα
VIII. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
για την εφαρμογή της παρούσας.

IX. Στην παρούσα επισυνάπτεται σχέδιο συμβατικού 
κειμένου προσωπικού ιατρού ως παράρτημα και αναπό-
σπαστο μέρος αυτής, το οποίο θα αποτελεί το πρότυπο 
διαμόρφωσης των τελικά υπογραφησόμενων συμβάσε-
ων των προσωπικών ιατρών, κατόπιν προσαρμογής τους 
στις ιδιαιτερότητες εκάστου συμβαλλομένου ιατρού, 
κατά την απόλυτη κρίση και εκτίμηση του Οργανισμού.

X. Η άνω διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος και σύναψης σύμβασης προσωπικού ιατρού με 
τον Οργανισμό αφορά και τους ιατρούς που έχουν ήδη 
συμβληθεί με αυτόν ως Οικογενειακοί Ιατροί.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ   
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*02032332306220016*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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