
  Σελίδα 1 από 2 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΟΠΥΥ  

 

Όπως ήδη γνωρίζετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του 

Ν.4038/2012 , παρ. 1.α. «Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου 

πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων 

κατά την 31.12.2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς 

συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, 

διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κ.λπ.), την παρ. 1.β. “Ως υφιστάμενες 

οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά 

περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι την 31.10.2011» και την παρ.4 «Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται το ποσοστό έκπτωσης που 

παρέχουν οι λοιποί (πλην φαρμακοποιών) πάροχοι υπηρεσιών υγείας και κάθε 

άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου». 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως προβείτε στην 

αποτύπωση / καταχώριση όλων των απαιτήσεων πριν της ιδρύσεως του 

ΕΟΠΥΥ στην ειδική εφαρμογή «ΔΑΠΥ – Πίνακας Υποβολών & Υπολοίπων ανά 

Ασφαλιστικό Ταμείο» έως και 10/12/2012 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ (καταληκτική 

ημερομηνία). 

Η προαναφερθείσα ενέργεια αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για το 

ενδεχόμενο αποπληρωμής για τις υπηρεσίες που παρείχατε στα ασφαλιστικά 

ταμεία πριν την είσοδο του ΕΟΠΥΥ. 

Σημειώνεται ότι μεταξύ αυτών των υποχρεώσεων θα πρέπει να 

προστεθούν και όσες υποβολές έγιναν στις αρχές του 2012 και αφορούν 

λογαριασμούς του 2011 και προγενέστερα σε συνέχεια των μέχρι 31/12/2011 

συμβάσεων που είχε ο κάθε ασφαλιστικός οργανισμός μαζί σας. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ: 

 

Κάθε πάροχος Υπηρεσιών Υγείας) με κωδικούς διαχειριστή στο eΔΑΠΥ, είτε 

αφορά στην Ανοικτή Περίθαλψη είτε στην Κλειστή Περίθαλψη,  έχει την 

υποχρέωση να συνδεθεί από τον αντίστοιχο σύνδεσμο στην εφαρμογή του 

Πίνακα Υποβολών και Υπολοίπων των ενταγμένων στον ΕΟΠΥΥ φορέων. 

 

Κάθε διαχειριστής, για να έχει δυνατότητα  να καταχωρίσει τις οφειλές των 

ενταγμένων στον ΕΟΠΥΥ φορέων προς αυτόν, οφείλει να δηλώσει ποιες 

κατηγορίες δαπάνης εκτελεί. Για κάθε εγκατάσταση μπορεί να δηλωθεί μία (1) 

 

 

    ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
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από τρεις διαφορετικές ενότητες δαπανών. Ο διαχειριστής δεν έχει δυνατότητα 

να καταχωρίσει εγγραφές που ανήκουν σε διαφορετικές ενότητες δαπανών. 

Στην περίπτωση που επιλέξει να αλλάξει ενότητα δαπανών τότε όλες οι 

προηγούμενες εγγραφές του διαγράφονται. 

 

Αφού επιλεγεί η ενότητα δαπανών, έχει δυνατότητα να ξεκινήσει να καταχωρεί 

τα στοιχεία των υποβολών του. Κάθε εγγραφή μπορεί να αποθηκευτεί 

προσωρινά αλλά μόνο όταν οριστικοποιηθεί από τον χρήστη θα θεωρηθεί 

επίσημα δηλωμένη στον ΕΟΠΥΥ και δεν θα επιδέχεται διόρθωση. 

  

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, που 

έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr – 

Εφαρμογές) και για οποιαδήποτε διευκρίνηση να αποστείλετε email στο 

edapy@eopyy.gov.gr με θέμα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ & ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ". 
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