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                               ΜΑΡΟΥΣΙ, 20.02.2017 

 

Ανακοίνωση 

 

Προς τους συμβεβλημένους Παρόχους Υγείας για αποζημίωση Υγειονομικού 

Υλικού/Θεραπευτικών Μέσων/Σκευασμάτων  Ειδικής Διατροφής 

Δικαιούχων Παροχών 

 

Στα πλαίσια της σύναψης των νέων συμβάσεων με Παρόχους Υγείας για αποζημίωση 

Υγειονομικού Υλικού/Θεραπευτικών Μέσων/Σκευασμάτων  Ειδικής Διατροφής 

Δικαιούχων Παροχών: 

Υγειονομικό υλικό Πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα     

Υ.Υ. - Επιθέματα Ακουστικά Βαρηκοΐας 

Υ.Υ. - Υλικά για μεσογειακή αναιμία Ορθοπεδικά Είδη 

Υ.Υ. - Οστομικά Υλικά 
Αναπνευστικές συσκευές και Συσκευές 

Οξυγονοθεραπείας 

Υ.Υ. - Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη  Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής 

Υ.Υ. - Υλικά Τραχειοστομίας 

Υ.Υ. - Συσκευές σίτισης 

Υ.Υ. - Καθετήρες - ουροσυλλέκτες 

Υ.Υ. - Συσκευές έγχυσης φαρμάκων 

Υ.Υ. - Λοιπά αναλώσιμα και υλικά 
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και τις Υποβολές των αντίστοιχων δαπανών προς αποζημίωση μέσω του 

Μηχανογραφικού Συστήματος του ΕΟΠΥΥ (eΔΑΠΥ Παροχών), σας ενημερώνουμε για 

τα ακόλουθα: 

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των δαπανών εκάστου μήνα  είναι μέχρι 

την 20η του επόμενου μήνα. Το φυσικό αρχείο της υποβολής έκαστου μήνα πρέπει να 

έχει αποσταλεί στον ΕΟΠΥΥ, επίσης έως την 20η του επόμενου μήνα.  

Ειδικά για την υποβολή του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 για τις δαπάνες 

Παροχών των ανωτέρω κατηγοριών (eΔΑΠΥ Παροχών),  η προθεσμία τόσο 

για την ηλεκτρονική υποβολή, όσο και για την αποστολή του φυσικού 

αρχείου, παρατείνεται έως την Τρίτη  28/02/2017.  

Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα  καταχώρησης 

εκτέλεσης γνωματεύσεων με πολλαπλό ποσοστό ΦΠΑ στην ίδια υποβολή. 

Το φυσικό αρχείο (παραστατικά, τιμολόγια κλπ), ταξινομημένο με ημερολογιακή 

σειρά,   αποστέλλεται στο Κέντρο Διαλογής του ΕΟΠΥΥ στην ακόλουθη Ταχυδρομική 

Διεύθυνση: 

 

Κέντρο Διαλογής ΕΟΠΥΥ 

Θέση δύο (2) Πεύκα, Ασπρόπυργος ΤΚ 19300 

 

Στο κτίριο θα γίνονται αποστολές μόνο με εταιρείες μεταφοράς, είτε 

ιδιωτικές ταχυμεταφορών, είτε ΕΛ.ΤΑ.  και όχι με αυτοπρόσωπη παράδοση.  

Το πρωτόκολλο παραλαβής θα είναι διαθέσιμο στον Πάροχο μέσω του συστήματος  

eΔΑΠΥ, με τη λήψη του φακέλου ή του κυτίου από τους χρήστες του Κέντρου 

Διαλογής ΕΟΠΥΥ. 

 

Οι Πάροχοι για τις υποβολές τους οφείλουν να αποστέλλουν, το φυσικό αρχείο εντός  

φακέλου ή κυτίου, χωρίς συρραπτικά αλλά με συνδετήρα, στο οποίο θα έχει 

επικολληθεί εξωτερικά η ειδική ετικέτα που εκτυπώνει το e-ΔΑΠΥ, με κάθε υποβολή 

λογαριασμών του μήνα.   

Προσοχή! 

Κάθε υποβολή ξεχωριστά πρέπει να έχει επικολλημένη την ειδική ετικέτα 

και να είναι σε εμφανές εξωτερικό σημείο.  

Για πληροφορίες ή απορίες σχετικά με τα ανωτέρω, παρακαλούμε επικοινωνήστε στα: 
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 Για θέματα τεχνικής φύσεως και χρήσεως της εφαρμογής: 

Διεύθυνση Πληροφορικής στο email: 

edapy@eopyy.gov.gr 

 Για θέματα επιχειρησιακής φύσεως και διαδικασιών, εκτός από αυτές που 

αφορούν στο πρωτόκολλο των υποβολών,  

Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης στο email: 

d18@eopyy.gov.gr  

και 

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού/Τμήμα ΕΚΠΥ στο email: 

         d8.t1@eopyy.gov.gr 

 Για θέματα υποβολών ΣΕΔ και συμβάσεων Φαρμακείων στο email: 

d6@eopyy.gov.gr 
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