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υναδϋλφιςςεσ, υνϊδελφοι, 

Ο Ενιαύοσ Οργανιςμόσ Παροχόσ Τπηρεςιών Τγεύασ (Ε.Ο.Π.Τ.Τ.), τϋθηκε ςε λειτουργύα 

χωρύσ να δημιουργηθεύ το απαραύτητο Νομικό Πλαύςιο και χωρύσ να υπϊρξει 

ενημϋρωςη των Αςφαλιςμϋνων.  

Αποτϋλεςμα αυτόσ τησ ϋλλειψησ οργϊνωςησ από την πλευρϊ του Τπουργεύου Τγεύασ 

εύναι να υπϊρχουν κενϊ και πολλϊ ερωτηματικϊ τόςο ςτισ Τπηρεςύεσ που 

εμπλϋκονται, όςο και ςτουσ Ιατρούσ και φυςικϊ ςτουσ Αςφαλιςμϋνουσ. 

Προκειμϋνου να βοηθόςω ςτην ενημϋρωςη ςασ, παρϊ το γεγονόσ ότι αυτό αποτελεύ 

υποχρϋωςη τησ πολιτεύασ, θα προςπαθόςω να δώςω απαντόςεισ ςε καύρια 

ερωτόματα που ϋχουν προκύψει από την ϋναρξη λειτουργύασ του νϋου 

Αςφαλιςτικού Οργανιςμού. 

 
    

      

 

    
Ότι όλοι θα απολαμβϊνουν Ενιαύεσ Τπηρεςύεσ Τγεύασ, δηλαδό θα ϋχουν ιςότιμη 

πρόςβαςη ςτο ύςτημα Τγεύασ, αλλϊ και Ενιαύεσ Καλύψεισ ςε Υϊρμακα και 

Περύθαλψη. 

   
    
Τπϊρχει o Ενιαύοσ Κανονιςμόσ Παροχών Τγεύασ (Ε.Κ.Π.Τ.) που εύναι αναρτημϋνοσ 

ςτισ ιςτοςελύδεσ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. (www.eopyy.gov.gr) & Ι.Κ.Α. (www.ika.gr).  

   
    
Η αρμοδιότητα τησ Έκδοςησ και Θεώρηςησ των Βιβλιαρύων Αςθϋνειασ για χορόγηςη 

και παρϊταςη τησ Αςφαλιςτικόσ Ικανότητασ των Αςφαλιςμϋνων θα αςκεύται από 

τουσ Οικεύουσ Αςφαλιςτικούσ Υορεύσ. 

   
    
Όχι. Οι Αςφαλιςμϋνοι διατηρούν τα Θεωρημϋνα Ατομικϊ Βιβλιϊρια Αςθενεύασ τουσ, 

τα οπούα αποτελούν «διαβατόριο» για να κινούνται ελεύθερα ςτισ Δομϋσ τησ 

Δημόςιασ και τησ Ιδιωτικόσ Τγεύασ. Κϊθε Αςφαλιςμϋνοσ θα πρϋπει να επιδεικνύει και 

τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ (ΑΜΚΑ) κϊθε φορϊ που επιςκϋπτεται 

Ιδιώτη Ιατρό, Νοςοκομεύο ό Κϋντρο Τγεύασ. 
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Οι Αςφαλιςμϋνοι δεν χρειϊζονται πλϋον το Ατομικό τουσ υνταγολόγιο που τουσ 

χορηγούςε το εκϊςτοτε Αςφαλιςτικό Σαμεύο, π.χ. το ΙΚΑ. Αντύθετα, οι 

ςυμβεβλημϋνοι με τον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. Ιατρού θα ςυνταγογραφούν πλϋον ςτο Ενιαύο 

υνταγολόγιο, το οπούο θα διατηρούν ςτο Ιατρεύο τουσ. 

 
    
Όπου απευθυνόντουςαν ϋωσ ςόμερα (ηλεκτρονικϊ παραπεμπτικϊ και ςυνταγϋσ δεν 

απαιτούν θεώρηςη). Όλοι οι Ελεγκτϋσ των ενταςςόμενων ταμεύων (ΙΚΑ - ΕΣΑΜ, 

ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ), μπορούν να εξυπηρετόςουν όλουσ τουσ δικαιούχουσ του 

Ε.Ο.Π.Τ.Τ. 

 
 
Οι Δικαιούχοι εξυπηρετούνται από: το 

  υμβεβλημϋνουσ Ιδιώτεσ Ιατρούσ 

 Μη ςυμβεβλημϋνουσ αλλϊ πιςτοποιημϋνουσ για ςυνταγογρϊφηςη Ιατρούσ (μόνο 

για ςυνταγογρϊφηςη φαρμϊκων - εξετϊςεων) 

 Πολυώατρεύα και Ιατρεύα του Οργανιςμού (Μονϊδεσ Τγεύασ πρώην ΙΚΑ - ΕΣΑΜ) 

 Κϋντρα Τγεύασ, Περιφερειακϊ και Αγροτικϊ Ιατρεύα  

 Εξωτερικϊ Ιατρεύα των Νοςοκομεύων του Ε..Τ. 

   
    
Η Λύςτα των υμβεβλημϋνων με τον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. Ιδιωτών Ιατρών υπϊρχει αναρτημϋνη 

ςτην ιςτοςελύδα του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. (www.eopyy.gov.gr) ςτισ ιςτοςελύδεσ των 

ενταςςόμενων ςτον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. Σαμεύων ΙΚΑ-ΕΣΑΜ (www.ika.gr), Ο.Α.Ε.Ε. 

(www.oaee.gr), Ο.Π.Α.Δ. (www.opad.gr) Ο.Γ.Α. (www.oga.gr) καθώσ και ςτην 

ιςτοςελύδα τησ Ηλεκτρονικόσ υνταγογρϊφηςησ (www.e-syntagografisi.gr).  

Η Δ/νςη των Πολυώατρεύων-Ιατρεύων του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. (πρώην ΙΚΑ-ΕΣΑΜ) μπορεύ να 

βρεθεύ από την ιςτοςελύδα του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ: http://www.ika.gr/gr 

   
 
Οι δικαιούχοι εξυπηρετούνται: το 

  Μϋςω του 184 [για τισ δομϋσ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. (πρώην ΙΚΑ)] 

 Με απ’ απευθεύασ τηλεφωνικό ςυνεννόηςη με τον υμβεβλημϋνο Ιατρό. Θα 

ενημερώνονται υποχρεωτικϊ από αυτόν εκ των προτϋρων για το εϊν θα υπϊρχει 

http://www.eopyy.gov.gr/
http://www.e-syntagografisi.gr/
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οικονομικό επιβϊρυνςη (εϊν ϋχει ςυμπληρώςει το πλαφόν ό πότε μπορεύ να με 

δεχθεύ). 

   
    
Σο Αςφαλιςτικό τουσ Βιβλιϊριο Αςθενεύασ Θεωρημϋνο για το τρϋχον ϋτοσ. 

   
    
Οι Ιατρού ακολουθούν το ωρϊριο του Ιατρεύου τουσ. 

   
    
Ναι, ςτα προςωπικϊ τουσ ςυνταγολόγια ό ςτα αδειολόγια των Τγειονομικών Δομών 

του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. (πρώην ΙΚΑ-ΕΣΑΜ).  Αναμϋνονται ςχετικϋσ οδηγύεσ. 

   
     
τισ Τπηρεςύεσ που απευθυνόντουςαν και πριν τισ 31.12.2011. 

   
    
Οι υμβεβλημϋνοι Ιατρού του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. δεν δικαιούνται καμύα επιπλϋον αμοιβό από 

τουσ δικαιούχουσ, για τουσ πρώτουσ 50 αςθενεύσ που εξετϊζουν κϊθε εβδομϊδα και 

για τουσ 200 του μόνα. 

   
    
Ναι, μεταφϋρεται με ανώτατο όριο τισ 200 επιςκϋψεισ το μόνα. 

   
    
Όςεσ εξετϊςεισ απαιτούνται ανϊλογα με την πϊθηςη κϊθε δικαιούχου. 

   
    
Όχι, από τη ςτιγμό που οι μη υμβεβλημϋνοι Ιατρού ϋχουν το δικαύωμα μόνο 

Ηλεκτρονικόσ υνταγογρϊφηςησ, δεν μπορούν να γρϊφουν Τγειονομικό Τλικό. 
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Οι Ιατρού εύτε εκδύδουν Ηλεκτρονικϋσ υνταγϋσ ό εϊν εύναι υμβεβλημϋνοι με το 

Ε.Ο.Π.Τ.Τ. ςυνταγογραφούν ςτο ςυνταγολόγιο ενιαύου τύπου, εφόςον δεν εύναι 

δυνατόν να ςυνταγογραφόςουν Ηλεκτρονικϊ. Κϊθε φϊρμακο θα ςυνταγογραφεύται 

από Ιατρό τησ αντύςτοιχησ ειδικότητασ. Η ςυνταγό των φαρμϊκων μπορεύ να 

εκτελεςτεύ εντόσ πϋντε (5) εργαςύμων ημερών, αφού προηγουμϋνωσ ϋχει θεωρηθεύ 

από τον Αρμόδιο Ελεγκτό Ιατρό, όπου τούτο προβλϋπεται. 

 
    
Μόνο εϊν τα φϊρμακα και οι εξετϊςεισ ϋχουν ςυνταγογραφηθεύ ηλεκτρονικϊ. 

 
    
Όχι, δεν αναγνωρύζεται. 

   
    
Σα ςυνταγογραφούν ςτο Ειδικό Έντυπο του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ ό, εϊν ο Ιατρόσ δεν διαθϋτει 

μπλοκ του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ τισ αναγρϊφει ςτο ςυνταγολόγιο του Ιατρεύου του. Η 

αποζημύωςη γύνεται όπωσ ορύζεται ςτον Ε.Κ.Π.Τ. Οι μη υμβεβλημϋνοι Οφθαλμύατροι 

δεν μπορούν να ςυνταγογραφόςουν Γυαλιϊ. 

   
    
Οι υμβεβλημϋνοι με τον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. Ιατρού ςυνταγογραφούν Θεραπευτικϊ Μϋςα 

όπωσ ςυνταγογραφούςαν ϋωσ ςόμερα. Για οποιαδόποτε τροποπούηςη θα 

δημοςιευθεύ Εγκύκλιοσ. Οι μη υμβεβλημϋνοι με τον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. Ιατρού δεν μπορούν να 

ςυνταγογραφόςουν Θεραπευτικϊ Μϋςα για τουσ Δικαιούχουσ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. 

   
    
Οι Εμβολιαςμού των Παιδιών και των Ενηλύκων, που περιλαμβϊνονται ςτο 

Εγκεκριμϋνο Πρόγραμμα Εθνικού Εμβολιαςμού, παρϋχονται Δωρεϊν τα Εμβόλια και 

εκτελούνται εύτε από υμβεβλημϋνουσ με τον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. Ιδιώτεσ Ιατρούσ ό από τουσ 

ταθμούσ Προςταςύασ Μϊνασ και Παιδιού (του Ι.Κ.Α.). 
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Η Υαρμακευτικό Περύθαλψη περιλαμβϊνει τα αναγκαύα φϊρμακα, ςκευϊςματα 

ειδικόσ διατροφόσ και αναλώςιμα υγειονομικϊ υλικϊ. 

   

 
   

Σα Υϊρμακα παρϋχονται μόνο εφόςον κυκλοφορούν νόμιμα, υπϊρχει ϋγκριςη να 

χορηγούνται μόνο με Ιατρικό ςυνταγό ανεξϊρτητα από την ονομαςύα και τη μορφό 

και περιλαμβϊνονται ςτον ενιαύο κατϊλογο των ςυνταγογραφούμενων 

ιδιοςκευαςμϊτων. Υϊρμακα που ανόκουν ςτην αρνητικό λύςτα, όπωσ αυτό ιςχύει 

κϊθε φορϊ, δεν αποζημιώνονται. 

   

 
   

τισ ςυνταγϋσ πρϋπει να αναγρϊφονται μόνο οι ποςότητεσ φαρμακευτικών 

ιδιοςκευαςμϊτων για θεραπεύα 1 μηνόσ. Ειδικϊ για χρόνιεσ παθόςεισ μπορεύ να 

εκδύδεται από τουσ ιατρούσ δύμηνη ό τρύμηνη επαναλαμβανόμενη ςυνταγό, 

ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα. 

   
    
Σο γενικό ποςοςτό ςυμμετοχόσ των Αςφαλιςμϋνων όλων των Αςφαλιςτικών 

Οργανιςμών για φϊρμακα ανϋρχεται ςτο 25% τησ αξύασ αυτών. Τπϊρχουν ειδικϋσ 

κατηγορύεσ παθόςεων για τισ οπούεσ προβλϋπεται ποςοςτό 10% και 0% και ϋχουν 

γνωςτοποιηθεύ ςτουσ γιατρούσ. 

   
    
Ναι, τα οπούα παρϋχουν φϊρμακα υψηλού κόςτουσ. Οι Θερϊποντεσ Ιατρού γνωρύζουν 

τα παρεχόμενα Υϊρμακα και κατευθύνουν τουσ Αςφαλιςμϋνουσ. 

   
    
Η χορόγηςη Υαρμϊκων από τα Υαρμακεύα του Οργανιςμού γύνεται χωρύσ 

ςυμμετοχό του Αςφαλιςμϋνου και χωρύσ να απαιτεύται θεώρηςη (εκτόσ των 

δύμηνων). 

   
    
Κατ’ εξαύρεςη δύναται να αναγνωρύζεται και να καταβϊλλεται η αξύα 
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ιδιοςκευαςμϊτων που δεν κυκλοφορούν ςτην Ελλϊδα. Για την αναγκαιότητα 

θεραπεύασ με Υϊρμακα που δεν κυκλοφορούν ςτην Ελλϊδα γνωματεύουν Επιτροπϋσ 

του Σαμεύου. Σα ανωτϋρω Υϊρμακα παρϋχονται μόνο από τα Υαρμακεύα του 

Οργανιςμού ό τα Κρατικϊ Νοςοκομεύα. 

   
    
Οι Αςφαλιςμϋνοι του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. απευθύνονται όπου απευθυνόντουςαν ϋωσ τισ 

31.12.2011. ε περύπτωςη που δεν υπϊρχει Ελεγκτόσ Ιατρόσ ςτον Τγειονομικό 

χηματιςμό που απευθυνόντουςαν, μπορούν να εξυπηρετηθούν από Ελεγκτϋσ 

Ιατρούσ όλων των ενταςςομϋνων ςτον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. Σαμεύων. 

   

 Για να κλεύςουν Ραντεβού για Εξετϊςεισ: το 

  ε Μονϊδεσ Τγεύασ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. : 184 

 ε ςχηματιςμούσ του Ε..Τ. : 1535 

 Για ραντεβού με τα υμβεβλημϋνα Διαγνωςτικϊ Εργαςτόρια και 

υμβεβλημϋνουσ Ιατρούσ, ο δικαιούχοσ επικοινωνεύ απ’ ευθεύασ με τα 

Εργαςτόρια ό τουσ υμβεβλημϋνουσ Ιατρούσ αντύςτοιχα. 

   
   
Οι Παρακλινικϋσ Εξετϊςεισ ςτον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. αναγρϊφονται: 

  ε Ηλεκτρονικϊ Παραπεμπτικϊ (δεν απαιτεύται θεώρηςη) 

 ε Φειρόγραφα Παραπεμπτικϊ μόνο από υμβεβλημϋνουσ με τον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. 

Ιατρούσ (όταν δεν λειτουργεύ το Ηλεκτρονικό ύςτημα). Αναγρϊφονται ςτο 

μπλοκ παραπεμπτικών του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ ό, εϊν ο Ιατρόσ δεν διαθϋτει μπλοκ του 

ΙΚΑ-ΕΣΑΜ τισ αναγρϊφει ςτο ςυνταγολόγιο του Ιατρεύου του. Θεωρούνται εντόσ 

δϋκα (10) ημερών από τον αρμόδιο Ελεγκτό Ιατρό, και εκτελούνται εντόσ μηνόσ 

από τη θεώρηςη (απαιτεύται θεώρηςη ςε ποςϊ ϊνω των 100 €). 

 
 
Όλεσ οι Παρακλινικϋσ Εξετϊςεισ που προβλϋπονται από τον Ενιαύο Κανονιςμό 

Παροχών Τγεύασ (Ε.Κ.Π.Τ.) του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. πραγματοποιούνται ςτουσ δικαιούχουσ του 

Ε.Ο.Π.Τ.Τ.: 

  Φωρύσ ςυμμετοχό του αςφαλιςμϋνου εντόσ των Μονϊδων Τγεύασ του 

Οργανιςμού (πρώην ΙΚΑ-ΕΣΑΜ) ό των ςχηματιςμών του Ε..Τ. 

 Με 15% ςυμμετοχό του Δικαιούχου ςε υμβεβλημϋνα με τον Οργανιςμό 
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Διαγνωςτικϊ Εργαςτόρια. 

 Δεν προβλϋπεται καμύα αποζημύωςη ςτο δικαιούχο ςε μη υμβεβλημϋνο 

Διαγνωςτικό Εργαςτόριο. 

   
    
Όχι, δεν δϋχονται Φειρόγραφα Παραπεμπτικϊ Κρατικών Νοςοκομεύων και δεν 

αποζημιώνονται. 

   
    
Οι Υαρμακοποιού και τα Διαγνωςτικϊ Εργαςτόρια εκτελούν όλεσ τισ Ηλεκτρονικϊ 

Εκδιδόμενεσ υνταγϋσ και Παραπεμπτικϊ αντύςτοιχα για τουσ Αςφαλιςμϋνουσ του 

Ε.Ο.Π.Τ.Τ., ανεξϊρτητα από το αν ϋχουν εκδοθεύ από υμβεβλημϋνουσ ό μη Ιατρούσ. 

   
    
Όχι, οι μη κοςτολογημϋνεσ εξετϊςεισ δεν αποζημιώνονται. 

   
    
Ο Ε.Ο.Π.Τ.Τ. καλύπτει τη νοςηλεύα ςε υμβεβλημϋνεσ Ιδιωτικϋσ Κλινικϋσ ςε 

τετρϊκλινο. 

   
    
Όχι, δεν αποδύδεται Δαπϊνη Νοςηλεύασ ςε μη υμβεβλημϋνη Κλινικό. 

   
    
Οι ςυμβεβλημϋνεσ με τον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. κλινικϋσ θα αναρτηθούν ςύντομα ςτην 

ιςτοςελύδα του Ε.Ο.Π.Τ.Τ.  www.eopyy.gov.gr. 

   
    
Οι Δαπϊνεσ για Λογοθεραπεύεσ, Εργοθεραπεύεσ, Χυχοθεραπεύεσ, αποζημιώνονται 

ςτον Αςφαλιςμϋνο ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα Άρθρα 14 και 17 του Ε.Κ.Π.Τ.      Οι 

Αςφαλιςμϋνοι απευθύνονται ςτα τμόματα των Σαμεύων όπου απευθυνόντουςαν ϋωσ 

τισ 31.12.2011. 
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το μεταβατικό ςτϊδιο λειτουργύασ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ., οι αςφαλιςμϋνοι θα 

απευθύνονται ςτισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ των ταμεύων, από τα οπούα προϋρχονται. 

 

   
 

 
 

       ΓΓιιαα    ΡΡααννττεεββοούύ  μμεε    ΙΙααττρροούύσσ    ττοουυ    ΕΕ..ΟΟ..ΠΠ..ΤΤ..ΤΤ   το 184 

ΓΓιιαα    ΡΡααννττεεββοούύ    μμεε    ΙΙααττρροούύσσ    
υυμμββεεββλληημμϋϋννοουυσσ    μμεε    ττοονν    ΕΕ..ΟΟ..ΠΠ..ΤΤ..ΤΤ  

 ΜΜεε  ααππ’’  ααππεευυθθεεύύαασσ  ττηηλλεεφφωωννιικκόό  
ςςυυννεεννννόόηηςςηη  μμεε  ττοονν  υυμμββεεββλληημμϋϋννοο  ΙΙααττρρόό..  

ΓΓιιαα    ΡΡααννττεεββοούύ    ΠΠααρραακκλλιιννιικκώώνν    κκααιι    
ΔΔιιααγγννωωςςττιικκώώνν      ΕΕξξεεττϊϊςςεεωωνν    ςςεε    ΜΜοοννϊϊδδεεσσ    

ττοουυ    ΕΕ..ΟΟ..ΠΠ..ΤΤ..ΤΤ..      

 ττοο  118844      

ΓΓιιαα    ΡΡααννττεεββοούύ    ΠΠααρραακκλλιιννιικκώώνν    κκααιι    
ΔΔιιααγγννωωςςττιικκώώνν      ΕΕξξεεττϊϊςςεεωωνν    ςςεε    

χχηημμααττιιςςμμοούύσσ    ττοουυ    ΕΕ....ΤΤ..      

 ττοο  11553355      

ΓΓιιαα    ΡΡααννττεεββοούύ    ΠΠααρραακκλλιιννιικκώώνν    κκααιι    
ΔΔιιααγγννωωςςττιικκώώνν      ΕΕξξεεττϊϊςςεεωωνν    ςςεε    

υυμμββεεββλληημμϋϋνναα    ΔΔιιααγγννωωςςττιικκϊϊ    ΕΕρργγααςςττόόρριιαα      

 ΜΜεε  ααππ’’  ααππεευυθθεεύύαασσ  ττηηλλεεφφωωννιικκόό  

ςςυυννεεννννόόηηςςηη  μμεε  τταα  ΕΕρργγααςςττόόρριιαα  όό  ττοουυσσ  

υυμμββεεββλληημμϋϋννοουυσσ  ΙΙααττρροούύσσ  ααννττύύςςττοοιιχχαα..  

ΓΓιιαα    ττηηνν    ΛΛύύςςτταα    ττωωνν    υυμμββεεββλληημμϋϋννωωνν    
ΙΙααττρρώώνν    μμεε    ττοονν    ΕΕ..ΟΟ..ΠΠ..ΤΤ..ΤΤ  

 hhttttpp::////wwwwww..eeooppyyyy..ggoovv..ggrr  
  

ΓΓιιαα    ΕΕλλεεγγκκττϋϋσσ    ΙΙααττρροούύσσ   ΌΌπποουυ  ααππεευυθθυυννόόννττοουυςςαανν  ϋϋωωσσ  ςςόόμμεερραα  

((ηηλλεεκκττρροοννιικκϊϊ  ππααρρααππεεμμππττιικκϊϊ  κκααιι  

ςςυυννττααγγϋϋσσ  δδεενν  ααππααιιττοούύνν  θθεεώώρρηηςςηη))..  ΌΌλλοοιι  οοιι  

ΕΕλλεεγγκκττϋϋσσ  ττωωνν  εεννττααςςςςόόμμεεννωωνν  ττααμμεεύύωωνν  

((ΙΙΚΚΑΑ  --  ΕΕΣΣΑΑΜΜ,,  ΟΟΑΑΕΕΕΕ,,  ΟΟΠΠΑΑΔΔ,,  ΟΟΓΓΑΑ)),,  μμπποορροούύνν  

νναα  εεξξυυππηηρρεεττόόςςοουυνν  όόλλοουυσσ  ττοουυσσ  

δδιικκααιιοούύχχοουυσσ  ττοουυ  ΕΕ..ΟΟ..ΠΠ..ΤΤ..ΤΤ..  

ΓΓιιαα    ΈΈγγκκρριιςςηη    ΥΥααρρμμϊϊκκωωνν    -- ΠΠααρραακκλλιιννιικκώώνν    
κκααιι    ΔΔιιααγγννωωςςττιικκώώνν    ΕΕξξεεττϊϊςςεεωωνν      

 ΌΌπποουυ  ααππεευυθθυυννόόννττοουυςςαανν  ϋϋωωσσ  ττιισσ  
3311..1122..22001111..  εε  ππεερρύύππττωωςςηη  πποουυ  δδεενν  
υυππϊϊρρχχεειι  ΕΕλλεεγγκκττόόσσ  ΙΙααττρρόόσσ  ςςττοονν  
ΤΤγγεειιοοννοομμιικκόό  χχηημμααττιιςςμμόό  πποουυ  
ααππεευυθθυυννόόννττοουυςςαανν,,  μμπποορροούύνν  νναα  
εεξξυυππηηρρεεττηηθθοούύνν  ααππόό  ΕΕλλεεγγκκττϋϋσσ  ΙΙααττρροούύσσ  
όόλλωωνν  ττωωνν  εεννττααςςςςοομμϋϋννωωνν  ςςττοονν  ΕΕ..ΟΟ..ΠΠ..ΤΤ..ΤΤ..  
ΣΣααμμεεύύωωνν..  



 
10 

 

ΓΓιιαα    ΥΥααρρμμαακκεεύύαα    ΕΕ..ΟΟ..ΠΠ..ΤΤ..ΤΤ..   ΑΑγγύύοουυ  ΚΚωωννςςττααννττύύννοουυ  1166  110022  4411  ΑΑθθόόνναα  

ΜΜπποουυμμπποουυλλύύνναασσ  77--1133  118855  3355  ΠΠεειιρρααιιϊϊ  

ΑΑλλ..  ΠΠααννααγγοούύλληη  9911,,  114422  3344,,  ΝΝ..  ΙΙωωννύύαα  

ΠΠααρρϊϊςςχχοουυ  2233  111144  7733  ΓΓκκύύζζηη  

ΠΠεειιρρααιιώώσσ  116677  118822  3333  ΡΡϋϋννττηη  

ΓΓιιαα    υυμμββεεββλληημμϋϋννεεσσ    ΚΚλλιιννιικκϋϋσσ    μμεε    ττοονν    
ΕΕ..ΟΟ..ΠΠ..ΤΤ..ΤΤ..    

 hhttttpp::////wwwwww..eeooppyyyy..ggoovv..ggrr..  

ΓΓιιαα    ττηηνν    ΔΔ//ννςςηη    ττωωνν    ΠΠοολλυυώώααττρρεεύύωωνν  --  
ΙΙααττρρεεύύωωνν    ττοουυ    ΕΕ..ΟΟ..ΠΠ..ΤΤ..ΤΤ..                                

 hhttttpp::////wwwwww..iikkaa..ggrr//ggrr  

ΓΓιιαα    ΕΕ..ΟΟ..ΠΠ..ΤΤ..ΤΤ..   ΛΛεεωωφφόόρροοσσ    ΚΚηηφφιιςςύύαασσ    3399  

1155112233    ΜΜααρροούύςςιι  

hhttttpp::////wwwwww..eeooppyyyy..ggoovv..ggrr  

ΣΣηηλλϋϋφφωωνναα  ::  22110066887711777700  

22110066887711777711  --  22110066887711777722  

ααππόό  88..0000  ππ..μμ..    ϋϋωωσσ  1144..0000  μμ..μμ      

ΓΓιιαα    ΕΕννιιααύύοο    ΚΚααννοοννιιςςμμόό                                          
ΠΠααρροοχχώώνν    ΤΤγγεεύύαασσ    ((ΕΕ..ΚΚ..ΠΠ..ΤΤ..))  

 ΥΥΕΕΚΚ  22445566--0033..1111..22001111  

 

  

 

 

 


