Γενικές Πληροφορίες

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) είναι ο ασφαλιστικός
οργανισμός μ' έργο την παροχή υπηρεσιών υγείας. Στο site του οργανισμού μπορείτε να
βρείτε όλη τη σχετική νομοθεσία σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους
ασφαλισμένους του Οργανισμού.

Ραντεβού και Πληροφορίες Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
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Καλώντας τους τηλεφωνικούς αριθμούς 14554 - 14784 - 14884 - 14900 μπορείτε να
κλείσετε ραντεβού με τους γιατρούς των μονάδων υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όπως και να
λάβετε πληροφορίες για οτιδήποτε χρειάζεστε. Επίσης μπορείτε να:
- μάθετε για τη διαθεσιμότητα και να κλείσετε ραντεβού με τους γιατρούς στις μονάδες
υγείας και τα διαγνωστικά κέντρα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
- τροποποιήσετε ανάλογα τα ραντεβού σας
- μάθετε τις ώρες λειτουργίας, τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις των μονάδων του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
- μάθετε τα ονόματα των γιατρών ανά ειδικότητα και τις ώρες και μέρες που δέχονται
τους ασφαλισμένους
- μάθετε πληροφορίες για τους συμβεβλημένους γιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που δέχονται
στα ιδιωτικά τους ιατρεία

Για αναζήτηση συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προμηθευτών υγείας (Ιατρούς,
Διαγνωστικά Κέντρα κ.τ.λ.) ανά την επικράτεια πατήστε εδώ

Για αναλυτικότερη πληροφόρηση συνδεθείτε στο site του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πατώντας εδώ

Φαρμακεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λειτουργεί φαρμακεία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, από όπου η χορήγηση
φαρμάκων γίνεται χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου και χωρίς να απαιτείται θεώρηση
(εκτός των δίμηνων). Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι ασφαλισμένοι που κατοικούν στην
περιφέρεια, προμηθεύονται τα φάρμακα του καταλόγου από τις κατά τόπους μονάδες
υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από παραγγελία.

Στην Αττική:
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- Φαρμακείο Ομονοίας (Αγίου Κωνσταντίνου 16, Τ.Κ. 102 41, Αθήνα), τηλ. 210 5200022
- Φαρμακείο Αμπελοκήπων (Παράσχου 23 & Ασωπίου 4, T.K. 114 73 Γκύζη), τηλ. 210
6429356
- Φαρμακείο Ρέντη (Πειραιώς 167, γωνία Πειραιώς & Κηφισού, T.K. 182 33, Ρέντης), τηλ.
210 4826510
- Φαρμακείο Ν. Ιωνίας (Αλ. Παναγούλη 91, T.K. 142 34), τηλ. 210 2758737
- Φαρμακείο Πειραιά (Μπουμπουλίνας 7-13, T.K. 185 35, Πειραιάς), τηλ. 210 4101611

Στη Θεσσαλονίκη:
- Φαρμακείο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 19, Τ.Κ. 546 24, Θεσσαλονίκη), τηλ. 2310
254350

Στην υπόλοιπη Ελλάδα:
- Οι ασφαλισμένοι που κατοικούν στην περιφέρεια, προμηθεύονται τα φάρμακα του
καταλόγου από τις κατά τόπους μονάδες υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από παραγγελία

Ωράριο Φαρμακείων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην Αττική
-

Δευτέρα: 8.00 π.μ. έως 7.00 μ.μ.
Τρίτη: 8.00 π.μ. έως 7.00 μ.μ.
Τετάρτη: 8.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ.
Πέμπτη: 8.00 π.μ. έως 7.00 μ.μ.
Παρασκευή: 8.00 π.μ. έως 7.00 μ.μ.

Ωράριο Φαρμακείου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στη Θεσσαλονίκη
- Το φαρμακείο στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί καθημερινά 8.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ.
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