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ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

 

 

 

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων, περί ηλεκτρονικής έκδοσης Γνωματεύσεων για 

παροχές προς ασφαλισμένους, όλοι οι γιατροί έχουν υποχρέωση, να εγγραφούν στο ίδιο 

σύστημα, προκειμένου να καταχωρούν τις αντίστοιχες Γνωματεύσεις. 

 

Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), επιλογή: Πάροχος Υγείας / 

Ιατρικές Υπηρεσίες /  Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ πραγματοποιούνται οι παρακάτω 

επιλογές: 

 Εγγραφή Χρήστη: επιλέγεται μόνον από γιατρούς που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον 

ΕΟΠΥΥ και αφορά αποκλειστικά την αρχική (πρώτη) εγγραφή. 

 Μεταβολή: επιλέγεται μόνον από τους συμβεβλημένους γιατρούς, καθώς και για την 

επικαιροποίηση των στοιχείων στο σύστημα, όλων των χρηστών. 

 Επανεγγραφή Ιατρού: επιλέγεται σε κάθε περίπτωση απώλειας του κωδικού χρήστη, 

μετά την πρώτη εγγραφή, 

 
Σας ενημερώνουμε ότι, από 5/9/2018, η συνταγογράφηση Συνεδριών Φυσικοθεραπείας 
καθώς και Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Εξωτερικών Ασθενών, θα πραγματοποιείται 
αποκλειστικά από την εφαρμογή «Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ», η οποία βρίσκεται στον 
ιστότοπο ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), διαδρομή:  
 

Πάροχος Υγείας  Ιατρικές Υπηρεσίες  Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ. 
 

Η ηλεκτρονική γνωμάτευση έχει δυνατότητα να επικαιροποιηθεί με νεότερη Ιατρική 

γνωμάτευση, η οποία παραμένει ιστορικά στο σύστημα. 

 
Η συνταγογράφηση αυτών των συνεδριών από το σύστημα της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης φαρμάκων και εξετάσεων (e-prescription) δεν θα είναι πλέον αποδεκτή 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαρούσι, 04/09/2018 
 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Δ/ΝΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

E-mail: edapy@eopyy.gov.gr    
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για Αποκατάσταση και Αποθεραπεία Εξωτερικών Ασθενών από 01/06/2018 και για 
Φυσικοθεραπείες  από 10/09/2018. 
 
Επισημαίνουμε, ότι η διαδικασία της υποβολής προς αποζημίωση των ανωτέρω 
δαπανών παραμένει ως έχει και θα πραγματοποιείται κανονικά από την 
εφαρμογή eΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης. 
 

Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στον Ασφαλιστικό Φάκελο Υγείας, στον 

ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ, δύνανται οι ίδιοι, καθημερινά, να επαληθεύουν διαδραστικά τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες.  

 

Για επιπλέον διευκρινήσεις  μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα υποστήριξης χρηστών της 

Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας   

edapy@eopyy.gov.gr . 

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
  

    ΑΓΓΟΥΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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