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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ 

 

 

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων που αφορούν στους οικογενειακούς ιατρούς, 

λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω οδηγίες προς τους νέους οικογενειακούς ιατρούς: 

 

1) Οι νέοι οικογενειακοί ιατροί, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν ήταν ποτέ συμβεβλημένοι 

με τον ΕΟΠΥΥ και άρα δε  διαθέτουν κωδικούς για την εφαρμογή eΔΑΠΥ 

Ανοικτής Περίθαλψης, πρέπει να πιστοποιηθούν στην εφαρμογή Πιστοποίησης 

Ιατρών και  Παρόχων. Η εφαρμογή αυτή είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ 

(www.eopyy.gov.gr)  Επαγγελματίες  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Παρόχων Υγείας  

eΔΑΠΥ  Πιστοποίηση Ιατρών και  Παρόχων.(URL: 

https://www.eopyy.gov.gr/eservices/doctor/E2EFE5C3-9894-4FE6-90E0-

636CDE4D928C)  Στη συνέχεια, με τους νέους κωδικούς, θα πρέπει να 

πραγματοποιήσουν Μεταβολή στην Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ 

(Επαγγελματίες  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Παρόχων Υγείας  Ιατρικές Υπηρεσίες  

Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ). 

(Σχετικές οδηγίες: Επαγγελματίες  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Παρόχων Υγείας  

Ιατρικές Υπηρεσίες  Οδηγίες Εγγραφής Ιατρών και Γνωματεύσεων ΕΚΠΥ) 

Σημειώνεται ότι οι προηγούμενοι κωδικοί πρόσβασης στην εφαρμογή Γνωματεύσεων 

Παροχών ΕΚΠΥ ακυρώνονται. 

 

2) Κάθε μήνα, θα πρέπει να υποβάλουν το σύνολο των επισκέψεων ασφαλισμένων που 

δέχτηκαν μέσα στην εφαρμογή eΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης. Η εφαρμογή αυτή είναι 

διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr)  Επαγγελματίες  

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Παρόχων Υγείας  eΔΑΠΥ  eΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης – 

Επισκέψεις. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Αθήνα, 31/07/2018 

 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Πληροφορίες: d5.secr@eopyy.gov.gr 
Ταχ. Δ/νση: Αποστ. Παύλου 12, 151 23 Μαρούσι 
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Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο  Επαγγελματίες  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Παρόχων 

Υγείας  eΔΑΠΥ  Οδηγίες Χρήσης Ιατρικών Επισκέψεων. 

Κατά την πρώτη χρήση της εφαρμογής, πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί από τον 

κάθε ιατρό το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου του καθώς και τυχόν απουσίες και 

άδειες. Τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα στους ασφαλισμένους από την εφαρμογή 

«Βρείτε ραντεβού με ιατρούς του ΕΟΠΥΥ». 

 

3) Τέλος, υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ιατροί έχουν την υποχρέωση ενεργοποίησης του 

Φακέλου Ασφάλισης Υγείας των ασφαλισμένων. Η σχετική εφαρμογή και οδηγίες 

παρέχονται στον ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ στην ενότητα Πολίτες Ασφαλιστικός Φάκελος 

Υγείας 

 

 

Για επιπλέον διευκρινήσεις - ερωτήσεις στην χρήση των εφαρμογών μπορείτε να 

απευθύνεστε με email στο: edapy@eopyy.gov.gr 

 
Για επιπλέον διευκρινήσεις - ερωτήσεις επί των συμβάσεων και διαδικασιών μπορείτε να 

απευθύνεστε με email sto  : d9.t1@eopyy.gov.gr 

 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
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