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Μαρούσι          5-5-2017 

Αρ. Πρωτ: ΔΒ4Α /Γ99/OIK.18880 

 
ΠΡΟΣ: 
1) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
2) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΟΠΥΥ 
3) ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΟΠΥΥ 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΕΙΣ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Ταχ. Δ/νση:  Απ. Παύλου 12,  Μαρούσι   
Ταχ. Κώδικας:15123 
Πληροφορίες: Α. Πασχάλη 
Τηλ.:210-8110575, Φαξ:210-8110544 
E-mail:d6.t1@eopyy.gov.gr 
 
ΘΕΜΑ: Σχετικά με αποστολή αιτημάτων για έγκριση φαρμάκων μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στις Επιτροπές Φαρμάκων Υψηλού Κόστους ΕΟΠΥΥ. 
 

Σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια της ταχύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων ο 
Οργανισμός μας έχει προχωρήσει στη δημιουργία διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail) για τις γραμματείες των Επιτροπών Φαρμάκων Υψηλού Κόστους του ΕΟΠΥΥ, ώστε οι 
θεράποντες ιατροί να δύνανται να αποστέλλουν, σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών, 
άμεσα τα αιτήματα προς έγκριση φαρμάκων. Συγκεκριμένα η αποστολή θα γίνεται στις 
ακόλουθες διευθύνσεις: 

 Αθήνα (athens.medicine-committee@eopyy.gov.gr), 
 Πειραιά (piraeus.medicine-committee@eopyy.gov.gr), 
 Πάτρα (patra.medicine-committee@eopyy.gov.gr), 
 Λάρισα (larissa.medicine-committee@eopyy.gov.gr), 
 Ιωάννινα (ioannina.medicine-committee@eopyy.gov.gr), 
 Ηράκλειο Κρήτης (heraklion.medicine-committee@eopyy.gov.gr), 
 Αλεξανδρούπολη (alexandroupoli.medicine-committee@eopyy.gov.gr), 
 Θεσσαλονίκη (thessaloniki.medicine-committee@eopyy.gov.gr). 

Στα συγκεκριμένα e-mail θα έχουν πρόσβαση τα μέλη της γραμματείας των Επιτροπών. 
 
Διευκρινίζεται ότι προκειμένου οι ιατροί να μπορούν να στέλνουν στις Επιτροπές τα 

αιτήματά τους και να γίνονται δεκτά, θα πρέπει υποχρεωτικά, εάν δεν είναι ήδη 
πιστοποιημένοι, να πραγματοποιήσουν αίτηση εγγραφής - πιστοποίησης επισκεπτόμενοι την 
αρχική σελίδα του ΕΟΠΥΥ στην αντίστοιχη εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ (Εφαρμογές > Ιατρικές 
Υπηρεσίες > Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ) (επισυνάπτονται οδηγίες πιστοποίησης). 

Κατά τη διαδικασία της πιστοποίησής τους θα τους ζητηθεί να αναφέρουν μια διεύθυνση 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) η οποία επισημαίνεται ότι θα πρέπει να είναι ορθή και να 
έχει χρονική διάρκεια ώστε να τη χρησιμοποιούν για να στέλνουν τα αιτήματα και να 
λαμβάνουν τις αντίστοιχες απαντήσεις από τις Επιτροπές. Τα αιτήματα θα γίνονται δεκτά 
μόνο από το συγκεκριμένο (e-mail) που έχει δηλώσει ο θεράπων ιατρός κατά την 
πιστοποίησή του στην εφαρμογή. Επίσης προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των 
Επιτροπών οι ιατροί θα πρέπει να αποστέλλουν τα αιτήματα ορθά και πλήρως 
συμπληρωμένα, ευκρινώς σκαναρισμένα μαζί με όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά 
έγγραφα και εξετάσεις. 

Τέλος επισημαίνεται ότι, ο κατάλογος των e-mails των πιστοποιημένων ιατρών θα 
εξάγεται σε εβδομαδιαία βάση από τα σύστημα από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και θα 
αποστέλλεται στις γραμματείες των επιτροπών. 
 
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Γ. ΑΓΓΟΥΡΗΣ 
 
 

        Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
 

         Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 
1) Σύνδεση στον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΠΥΥ από τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.eopyy.gov.gr 

 

 

 

2) Πραγματοποίηση αίτησης εγγραφής - πιστοποίησης (Εφαρμογές > Ιατρικές Υπηρεσίες > Εγγραφή Ιατρών 
για Παροχές ΕΚΠΥ) 

http://www.eopyy.gov.gr/Home/StartPage?a_HomePage=Index
ΑΔΑ: 6Υ4ΟΟΞ7Μ-ΞΣΠ



2 
 

 
 

3α) Στη συνέχεια, όσοι ιατροί είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ  επιλέγουν  «ΜΕΤΑΒΟΛΗ» και 
χρησιμοποιούν τους κωδικούς που διαθέτουν ήδη για το e-ΔΑΠΥ. Όταν ολοκληρώσουν με επιτυχία τη 
διαδικασία, το Σύστημα θα τους εμφανίσει μήνυμα επάνω αριστερά στην οθόνη «επιτυχής αποθήκευση 
στοιχείων». 

 

Επισήμανση: όσοι ιατροί είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, αλλά δεν είχαν κάνει ποτέ εγγραφή στο e-
ΔΑΠΥ, μπορούν να κάνουν την πιστοποίηση από την επιλογή «ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ» και όχι από τη 
«ΜΕΤΑΒΟΛΗ». 

3β) Εναλλακτικά, όσοι ιατροί δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ επιλέγουν Εγγραφή Χρήστη στην 
παρακάτω οθόνη: 

ΑΔΑ: 6Υ4ΟΟΞ7Μ-ΞΣΠ
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Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κωδικοί καινούργιοι, δηλαδή κωδικοί που δεν θα έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε καμία άλλη εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ. 

Όταν επιλεχθεί εγγραφή χρήστη, εμφανίζεται η οθόνη «πιστοποίηση μέσω ΓΓΠΣ» όπου αριστερά έχει προς 
επιλογή την ένδειξη «πατήστε εδώ»: 

 

Ακολουθώντας τις οδηγίες ο ιατρός προωθείται στην web υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ., όπου χρησιμοποιεί τους 
κωδικούς που διαθέτει στο taxisnet (για το ΑΦΜ που διαθέτει σαν φυσικό πρόσωπο): 

 

Με την επιτυχή εισαγωγή των κωδικών ο ιατρός επιλέγει  εξουσιοδότηση, ώστε να προσπελάσει η εφαρμογή 
τα στοιχεία της Γ.Γ.Π.Σ.: 
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Μόλις γίνει αυτό ανοίγει η επόμενη οθόνη, όπου ο ιατρός εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία (έχουν *): 

 

Η οθόνη συνεχίζεται ως ακολούθως: 
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και καταλήγει ως εξής: 
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Πατώντας Αποθήκευση το σύστημα ενημερώνει ότι η εγγραφή έγινε κανονικά και δίνει τη δυνατότητα της 
εκτύπωσης των στοιχείων της εγγραφής μαζί με τον αντίστοιχο κλειδάριθμο. 

 

 

Ερώτηση :  

Πως θα καταλάβω αν η εγγραφή μου έγινε επιτυχώς; Δεν είδα αν το σύστημα μου έβγαλε κάποιο μήνυμα.  

Απάντηση:  

Για να επιβεβαιώσετε εάν ολοκληρώσατε τη διαδικασία με επιτυχία από την αρχική σελίδα του ΕΟΠΥΥ θα 
πρέπει να επιλέξετε : Εφαρμογές/Ιατρικές Υπηρεσίες/Εγγραφή Ιατρών για παροχές ΕΚΠΥ και μετά 
«ΜΕΤΑΒΟΛΗ». Εάν είστε ιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ θα χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς που 
διαθέτετε ήδη από την εφαρμογή e-dapy. Εάν όμως είστε μη συμβεβλημένος ιατρός τότε θα χρησιμοποιήσετε 
τους κωδικούς που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Σε περίπτωση που το Σύστημα δεν σας επιτρέψει την 
είσοδο με αυτούς τους κωδικούς, η διαδικασία εγγραφής δεν έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και θα πρέπει να 
την επαναλάβετε.    
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Ερώτηση:  

Είμαι μη συμβεβλημένος ιατρός και κατά τη διαδικασία εγγραφής μου έκανα λάθος στην καταχώρηση των 
στοιχείων της ταυτότητάς μου, πως μπορώ να το διορθώσω; Μετά τη διόρθωση θα έχω τη δυνατότητα να 
εκτυπώσω ξανά ή μήπως δεν είναι απαραίτητο; 

Απάντηση: 

Από την επιλογή «ΜΕΤΑΒΟΛΗ» μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε διόρθωση. Το Σύστημα δεν θα σας επιτρέψει 
να κάνετε εκτύπωση, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. 

 

Ερώτηση:  

Είμαι μη συμβεβλημένος ιατρός, έχω κάνει με επιτυχία την εγγραφή αλλά δεν θυμάμαι (ή έχω χάσει τους 
κωδικούς μου). Τι πρέπει να κάνω; 

Απάντηση :  

Εάν έχετε χάσει μόνο το συνθηματικό, τότε από την αρχική οθόνη του ΕΟΠΥΥ επιλέγετε: Εφαρμογές/Ιατρικές 
Υπηρεσίες/Εγγραφή Ιατρών για παροχές ΕΚΠΥ και μετά «ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΥ». Καταχωρείτε κωδικό 
χρήση, ΑΦΜ και τον κλειδάριθμο που σας δόθηκε από το Σύστημα όταν ολοκληρώσατε την εγγραφή σας.  

Εάν έχετε χάσει τον κωδικό χρήστη, τότε από την αρχική οθόνη του ΕΟΠΥΥ επιλέγετε: Εφαρμογές/Ιατρικές 
Υπηρεσίες/Εγγραφή Ιατρών για παροχές ΕΚΠΥ και μετά «ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ» χρησιμοποιώντας όμως νέο 
κωδικό χρήστη και νέο συνθηματικό που δεν χρησιμοποιείτε σε άλλες εφαρμογές. 

 

Ερώτηση:  

Ήμουν συμβεβλημένος ιατρός, είχα κάνει εγγραφή στο e-ΔΑΠΥ, αλλά δεν θυμάμαι (ή έχω χάσει τους 
κωδικούς).  

Απάντηση:  

Εάν έχετε χάσει μόνο το συνθηματικό, τότε από την αρχική οθόνη του ΕΟΠΥΥ επιλέγετε: 
Εφαρμογές/eΔΑΠΥ/Πιστοποίηση Ιατρών και Παρόχων. Στην συνέχεια επιλέγετε «ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΥ» 
και καταχωρείτε κωδικό χρήστη, ΑΦΜ,  κλειδάριθμο και νέο συνθηματικό.   

Εάν έχετε χάσει τον κωδικό χρήστη ή τον κλειδάριθμο τότε από την αρχική οθόνη του ΕΟΠΥΥ επιλέγετε: 
Εφαρμογές/eΔΑΠΥ/Πιστοποίηση Ιατρών και Παρόχων. Στην συνέχεια επιλέγετε «ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ» και 
καταχωρείτε τα στοιχεία που σας ζητάει το Σύστημα. Μετά την ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής θα πρέπει 
να επισκεφτείτε την αρμόδια ΠΕΔΙ για να παραλάβετε νέο κλειδάριθμο. Στη συνέχεια θα κάνετε μέσω του 
Συστήματος «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ» χρησιμοποιώντας τον κλειδάριθμο που παραλάβατε. 
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Ερώτηση :  

Προσπάθησα να κάνω εγγραφή και το Σύστημα μου εμφανίζει μήνυμα «υπάρχει ήδη χρήστης με αυτό τον 
κωδικό χρήστη». 

Απάντηση:  

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κωδικό χρήστη και συνθηματικό που δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ σε καμία 
άλλη εφαρμογή.  

 

Ερώτηση :  

Προσπάθησα να κάνω εγγραφή και το Σύστημα μου εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχει ταυτοποίηση βάσει των 
στοιχείων που έχετε εισάγει. Δεν ταιριάζει το επώνυμο με το υπάρχον στη ΓΓΠΣ.  

Απάντηση:  

Θα πρέπει να κάνετε εγγραφή χρησιμοποιώντας το επώνυμο όπως ακριβώς είναι καταχωρημένο στο μητρώο 
της ΓΓΠΣ. 

 

Ερώτηση :  

Προσπάθησα να κάνω εγγραφή και το Σύστημα μου εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχει ταυτοποίηση βάσει των 
στοιχείων που έχετε εισάγει. Δεν βρέθηκε ο γιατρός στο αρχείο ΤΣΑΥ.  

Απάντηση:  

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα εξής στοιχεία: ΤΣΑΥ, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. 

 

Ερώτηση :  

Προσπάθησα να κάνω εγγραφή και το Σύστημα μου εμφανίζει μήνυμα «Δεν βρέθηκε ο γιατρός σε κανένα από 
τα αρχεία μας. Να αποσταλεί αντίγραφο βεβαίωσης pdf εγγραφής στο ΤΣΑΥ, στο mail: 
edapy@eopyy.gov.gr.” 

Απάντηση:  

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα εξής στοιχεία: ΤΣΑΥ, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. 

Ερώτηση: 

Προσπάθησα να κάνω εγγραφή και το Σύστημα μου εμφανίζει μήνυμα «Δεν έχω κλειδάριθμο στην υπηρεσία 
της ΓΓΠΣ»  

mailto:edapy@eopyy.gov.gr
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Απάντηση:  

Παρακαλώ απευθυνθείτε στην εφορία σας προκειμένου να πάρετε κλειδάριθμο. 

 

Ερώτηση:  

Προσπάθησα να κάνω εγγραφή και το Σύστημα μου εμφανίζει μήνυμα «Δεν ταιριάζει το επώνυμο με το 
υπάρχον στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ».  

Απάντηση:  

Παρακαλούμε να κάνετε την εγγραφή χρησιμοποιώντας το επώνυμο όπως ακριβώς είναι καταχωρημένο στο 
μητρώο ΑΜΚΑ. 

 

Ερώτηση:  

Είμαι μη συμβεβλημένη ιατρός και δεν μπορώ να πραγματοποιήσω με επιτυχία την εγγραφή γιατί η 
ημερομηνία γεννήσεώς μου στο μητρώο της ΓΓΠΣ είναι λάθος. Τι πρέπει να κάνω;  

Απάντηση:  

Παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην εφορία σας προκειμένου να γίνει διόρθωση της ημερομηνίας γεννήσεώς 
σας. 

 

Ερώτηση:  

Είμαι ιατρός συμβεβλημένος και κατά την προσπάθειά μου για πιστοποίηση στο μητρώο γιατρών για παροχές 
ΕΚΠΥ, στο πεδίο ειδικότητα εμφανίζεται λάθος η ειδικότητά μου και δεν μου επιτρέπει το σύστημα να την 
αλλάξω.  

Απάντηση:  

Στην περίπτωση των συμβεβλημένων ιατρών δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει η διόρθωση από τους ίδιους, 
επειδή η πληροφορία για την ειδικότητα έρχεται από το Μητρώο των Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ/νση Συμβάσεων (e-mail: d9.t1@eopyy.gov.gr). 

 

Ερώτηση: 

Προσπαθώ να κάνω εγγραφή για πιστοποίηση παροχών, και σε επανειλημμένες προσπάθειες εισαγωγή των 
στοιχείων, μου αποστέλλεται μήνυμα ότι δεν έχω κάνει login στο ΓΓΠΣ. Κάνω κοινή φορολογική δήλωση με 
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τον/τη σύζυγό μου μέσω των δικών του κωδικών πρόσβασης και αυτούς τους κωδικός εισάγω αρχικά. Θα 
ήθελα να με καθοδηγήσετε. 

Απάντηση: 

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους δικούς σας κωδικούς για το taxis και όχι του/της συζύγου. Αν δεν διαθέτετε, 
πρέπει να απευθυνθείτε στην εφορία για να αποκτήσετε. 
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