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Μαρούσι 9 Δεκεμβρίου 2019 

Aρ.πρωτ.:ΔΒ3Α/Φ115/17/οικ.45587  

 

   
ΠΡΟΣ: 1) ΠΕ.ΔΙ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  
            2) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΠΕ.ΔΙ. 

(μέσω ηλεκτρον. ταχυδρ.) 
  3) ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΥΠΕ 
  4)Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  
     Μεσογείων 227-231,  
     Χολαργός  

            5)Αιγινήτειο Νοσοκομείο 
              Λ.Βασιλίσσης Σοφίας 72 
              Αθήνα, 115 28 
            6)ΑρεταίειοΠαν/κό Νοσοκομείο 
               Λ.Βασιλίσσης Σοφίας 76                                                                                                                                                                                                                                       
               Αθήνα 115 28          

 

 

ΘΕΜΑ:«Παραγωγική λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής συνταγογράφησης   

           Ειδικών Θεραπειών (άρθρο 45 του Ε.Κ.Π.Υ.) για δικαιούχους ηλικίας άνω του   

           21ου έτους. 

    

 

         Σας ενημερώνουμε ότι, η ηλεκτρονική εφαρμογή συνταγογράφησης Ειδικών Θεραπειών 

για δικαιούχους ηλικίας άνω του 21ου έτους, βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία από 25-11-

2019. Έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή των σχετικών γνωματεύσεων ηλεκτρονικά και εκδίδονται 

πλέον ηλεκτρονικές αποφάσεις από τους αρμόδιους Ελεγκτές Ειδικών Θεραπειών.  

      Το ποσοστό αναπηρίας του 67% και άνω, ως προϋπόθεση για την χορήγηση των 

θεραπειών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 της με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.2918/2019 

(ΦΕΚ/Β/889) Κ.Υ.Α., ελέγχεται αυτόματα από το σύστημα, μη επιτρέποντας την έκδοση 

γνωμάτευσης σε περίπτωση αναπηρίας μικρότερης του ορίου. Η προβλεπόμενη έκθεση 

επανεκτίμησης και επιστημονικής αξιολόγησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον γιατρό και 

βρίσκεται στην διάθεση του αρμόδιου πρωτοβάθμιου ιατρικού ελεγκτικού οργάνου, καθώς και 

σε πιθανό δευτεροβάθμιο έλεγχο. 

    Επομένως, κατά την υποβολή αιτήματος για απόδοση σχετικής δαπάνης με ηλεκτρονικό 

παραπεμπτικό, δεν κρίνεται πλέον απαραίτητη η συνυποβολή των δύο τεκμηριωτικών 

εγγράφων (απόφασης ΚΕΠΑ και έκθεσης). Απαιτείται συνυποβολή της απόφασης πιστοποίησης 

μόνον για τις άλλες Επιτροπές πλην των Κ.Ε.Π.Α. 

 

Γενική Δ/νση: Οργάνωσης και Σχεδιασμού  
Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας 
Δ/νση:  Στρατηγικού Σχεδιασμού 
Τμήμα: Ενιαίου Κανονισμού Παροχών  
             Υγείας &Π.Π.Υ. 
Πληροφ: Α. Αντωνούδη 
Τηλ.:  210-8110859, 862, 863, 860 
E-mail:d8.t1@eopyy.gov.gr 
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Τα περιγραφόμενα στην παράγραφο Β’ του με αρίθμ.ΔΒ3Α/Φ115/8/οικ.20829/31-5-2019 

(ΑΔΑ:Ψ3ΘΚΟΞ7Μ-39Χ) εγγράφου Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σχετικά με την διαχείριση των αιτημάτων 

Ειδικών Θεραπειών, ισχύουν πλέον ΜΟΝΟΝ για τις περιπτώσεις της παραγράφου 10 του 

άρθρου 45 του Ε.Κ.Π.Υ., δηλαδή για περιπτώσεις δικαιούχων με νοσήματα που δεν 

προβλέπονται στο παράρτημα του άρθρου  

         Για την ομαλή υλοποίηση των ανωτέρω και την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων 

σχετικά με την ανωτέρω διαδικασία, ορίζεται ως ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής της 

ηλεκτρονικής γνωμάτευσης η 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

 

 

 

 

 

       
 
 

Εσωτ.διανομή 
(μέσω ηλεκτρον.ταχυδρ.) 

1. Γραφ. Προέδρου 
2. Γραφ. Αντιπροέδρου 
3. Γραφ. Γεν.Δ/ντή Οργάνωσης &Σχεδιασμού Αγοράς Υ.Υ. 
4. Γραφ. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών 
5. Δ/νση Ελέγχου&Εκκαθάρισης 
6. ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ    
  ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 
     Γ. ΑΓΓΟΥΡΗΣ 
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