
 

 

                                                                                          Αθήνα, 06.05.2015                                                

                                                                                            Α.Π.: 1545 

 

ΠΡΟΣ:     Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

ΚΟΙΝ:     Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός 

 

ΘΕΜΑ: «Ερωτήματα στις Συμβάσεις Οδοντοτεχνιτών»  

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών πληροφορήθηκε από απάντηση 

στελεχών του οργανισμού σας ότι τα συμβεβλημένα στον ΕΟΠΥΥ μέλη μας δεν συμπεριλήφθηκαν στο 

email για πληρωμή του Ιανουαρίου 2015, για το λόγο ότι από 01/01/2015 οι οδοντοτεχνίτες δεν είναι 

πλέον παροχή του ΕΟΠΥΥ αλλά ανήκουν στις ΥΠΕ στις οποίες ανήκουν οι μονάδες υγείας με τις οποίες 

συνεργάζονται. 

Με βάση την ανακοίνωση για παράταση των συμβάσεων όλων των παροχών μέχρι 31/03/2015 

συμπεριλαμβανόταν και το επάγγελμα μας.  

Στην ανακοίνωση στις 30/03/2015 η παράταση μεταφέρθηκε έως 30/06/2015 χωρίς κάποια αναφορά 

για κάποια αλλαγή.  

Οι ερωτήσεις μας είναι οι εξής: 

- Από πού θα αποπληρωθούμε για τις υποβολές του 01,02,03,04/2015 που έχουμε καταθέσει στις 

ΥΠΑΔ; 

- Με ποια σύμβαση και ποιο αριθμό σύμβασης που δεν έχουμε με ΥΠΕ θα κάνουμε τις καταθέσεις; 

- Χωρίς σύμβαση και κλειδάριθμο πως θα ανοίξουμε περίοδο υποβολής σε ΥΠΕ; 

- Από τις ΥΠΕ δε έχουμε καμία ενημέρωση. Η εφαρμογή e-ΔΑΠΥ είναι έτοιμη ως φόρμα στις ΥΠΕ 

ώστε να συνεχίσουμε τις καταθέσεις μας κανονικά;  

- Τα παραστατικά τα οποία έχουν κατατεθεί για τους μήνες 01,02,03,04/2015 και έχει δεχτεί η 

εφαρμογή e-ΔΑΠΥ, θα αποπληρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ; 

Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε σύντομα γιατί υπάρχουν εργασίες για κατασκευή οδοντοτεχνικών 

προϊόντων για τον Μάιο του 2015: 

• Να ανοίξουν περίοδο υποβολής μέσω e-ΔΑΠΥ 

• Θα υπάρξει σύμβαση με τις ΥΠΕ ; 

• Θα είμαστε εκπρόθεσμοι και θα δημιουργήσουμε και άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές που με βάση 

τα λεγόμενα δεν πρέπει να δημιουργούνται 

• Συνάδελφοι που συνεργάζονται με μονάδες υγείας που είναι σε διαφορετικές ΥΠΕ θα πρέπει να 

έχουν άλλους κωδικούς από τον ένα που έχουμε έως τώρα και ήταν συγκεντρωμένη η δουλειά 

μας;  

Με εκτίμηση,  

 

 

 

ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                   ΚΛΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Ο.                                                                  Πρόεδρος Σ.Ε.Ο.Α.Π. 

 

 

Τηλ.: 210 5229501 
Fax: 210 5246280 

e-mail: poeo@poeo.gr 
http: www.poeo.gr 

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (FEPPD) 

 


