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                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Οδηγίες για ιδιώτες παρόχους υγείας για την εξόφληση των οφειλομένων ποσών 
από το ΤΥΔΚΥ 
 
   Ο ΟΠΑΔ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4038/02-02-12 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρ.3 του Ν.4132/07-03-13 και 
σύμφωνα με την αριθμ.οικ.9425/2013 (ΦΕΚ 188 Β/04-02-2013) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την παρ. 5 του άρθρου 3 της αριθμ.οικ.18579 ΚΥΑ (ΦΕΚ 427 Β/25-02-
2013), καλεί τους ιδιώτες Παρόχους υγείας να προσκομίσουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά προκειμένου να αποδοθούν σ’ αυτούς τα οφειλόμενα από το ΤΥΔΚΥ 
χρηματικά ποσά. 
1. Απόδειξη παροχής Υπηρεσιών (για όσους δεν έχουν προσκομίσει) 
2. Πιστωτικό Τιμολόγιο  ΚΑ (290) για κάθε ΑΠΥ που έχει εκδοθεί για την παροχή   
    έκπτωσης .   ** 
3. Υπεύθυνη δήλωση ( επισυνάπτεται το σχετικό κείμενο πιο κάτω) 
4. Φορολογική ενημερότητα ύστερα από υπόδειξη της Υπηρεσίας 
5. Ασφαλιστική ενημερότητα ύστερα από υπόδειξη της Υπηρεσίας. 
6. ΙΒΑΝ Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης 
7. Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνεται αν έχει εκχωρηθεί ή όχι  το οφειλόμενο   
     ποσό και πού. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:     Για την εξυπηρέτησή τους οι πάροχοι υγείας θα προσέλθουν στον 
ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ, Ηπείρου 38 και ώρες 9.00-3.00 μ.μ.  μόνο   ύστερα από σχετική 
ατομική ειδοποίηση που θα λάβουν από υπηρεσιακούς παράγοντες και σε χρόνο όχι 
μεγαλύτερο των τριών (3)  εργασίμων ημερών από την ημέρα κλήσεώς τους.    
 
 
  **  Το πιστωτικό τιμολόγιο θα συμπληρώνεται καθ΄ υπόδειξη των         
υπηρεσιακών παραγόντων. 
 
 
 

      Εκ της Δ/νσεως  Ασφάλισης 

 

 



 
Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας……………………….ή δικαιούχος. 
   
1. Αποδέχομαι τη ρύθμιση του συνόλου των υφιστάμενων κατά την 31/12/2011 

οφειλών του ΕΟΠΥΥ, με την έκπτωση όπως ορίζεται στην αριθμ.ΟΙΚ.9425/ 
04-02-2012 (ΦΕΚ  188, τεύχος Β΄) ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με    
την αριθμ.οικ. 18579 (ΦΕΚ 427 Β΄/25-02-2013) ΚΥΑ. 
Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα 
προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι την 31/12/2011 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του  Ν.4132/07-03-2013. 
 

2. Παραιτούμε από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικα μέσα  
συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας. 

 


