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ΕΟΠΥΥ

  

Μαρούσι, 07/04/2017

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

Σε συνέχεια της από 23/05/2016 ανακοίνωσης του ΕΟΠΥΥ για την πλήρη καταγραφή και
πιστοποίηση των γιατρών που συνταγογραφούν για όλες τις αποζημιούμενες από τον
Οργανισμό παροχές (φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις, φυσικοθεραπείες, είδη πρόσθετης
περίθαλψης, διαβητολογικό υλικό), των διευκρινήσεων που αναρτήθηκαν την 01/06/2016
στον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΠΥΥ και της επικείμενης έναρξης υποχρεωτικής έκδοσης
ηλεκτρονικών γνωματεύσεων για διαβητολογικό υλικό από 10/04/2017 μέσω της
εφαρμογής «Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ»
, ο ΕΟΠΥΥ καλεί όσους γιατρούς δεν έχουν ήδη εγγραφεί στο ηλεκτρονικό του μητρώο να
το πράξουν μέχρι και την 
09/04/2017
. 

  

Μετά από αυτή την ημερομηνία (10/04/2017) ιατρικές γνωματεύσεις για παροχές ΕΚΠΥ,
που δεν έχουν εκδοθεί μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής 
δεν θα αποζημιώνονται από τον Οργανισμό
. 

  

Χειρόγραφες γνωματεύσεις με ημερομηνία έκδοσης μέχρι και την 11/04/2017 δύναται να
εκτελεστούν το αργότερο μέχρι 
30/04/2017
. 

  

Για την εγγραφή παρακαλούμε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο
www.eopyy.gov.gr στο πεδίο «Εφαρμογές» → «Ιατρικές Υπηρεσίες» → «Εγγραφή Ιατρών
για Παροχές ΕΚΠΥ» και να ακολουθήσετε τις σχετικές «Οδηγίες Εγγραφής Ιατρών και
Γνωματεύσεων ΕΚΠΥ».
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Υπενθυμίζουμε ότι υποχρέωση Εγγραφής στο Μητρώο του Οργανισμού, έχουν όλοι οι
γιατροί (επιπλέον της πιστοποίησης στο eprescription), που βάσει ειδικότητας
πραγματοποιούν τουλάχιστον ένα από τα
παρακάτω: 

  

συνταγογραφούν φάρμακα 

  

παραπέμπουν για διενέργεια εξετάσεων 

  

παραπέμπουν για νοσηλεία 

  

εκδίδουν ιατρικές γνωματεύσεις 

  

Ø Η εγγραφή των γιατρών που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό γίνεται
από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), από το πεδίο: 

  

«Εφαρμογές» → «Ιατρικές Υπηρεσίες» → «Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ» μέσω της
επιλογής « Εγγραφή Χρήστη». 

  

Ø Όσον αφορά στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς, δεν απαιτείται εκ
νέου εγγραφή, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσουν όλα τα απαραίτητα
προσωπικά στοιχεία (πχ διεύθυνση κατοικίας/εργασίας/ ιατρικός σύλλογος που ανήκουν
κλπ), μέσω της επιλογής: 
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«Εφαρμογές» → «Ιατρικές Υπηρεσίες» → «Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ» μέσω της
επιλογής «« Μεταβολή», κάνοντας χρήση των
κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτουν στο eΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης. 

  

Για τυχόν διευκρινήσεις επί της διαδικασίας παρακαλούμε να απευθύνεστε στο edapy@eo
pyy.gov.gr . 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
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