Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΚΠΥ (ΕΟΠΥΥ)
Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι έγκυρες οι συνταγές είναι να έχουµε
γραφτεί και στον ΕΟΠΥΥ στις γνωµατεύσεις ΕΚΠΥ. ∆ιαφορετικά οι συνταγές ή
παραπεµπτικά είναι άκυρες !!!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όσους ιατρούς δεν έχουν αριθµό µητρώου ΤΣΑΥ
(έχουν εγγραφεί στο ΤΣΑΥ µετά την 01/01/2017)

Για τους νέους γιατρούς που έχουν εγγραφεί στο ΤΣΑΥ µετά την 01/01/2017, µε
ασφαλιστική ικανότητα ΤΣΑΥ, θα πρέπει να αποστείλουν στον ΕΟΠΥΥ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση edapy@eopyy.gov.gr τα παρακάτω στοιχεία προκειµένου να
ολοκληρωθεί η διαδικασία και να µπορέσουν να εγγραφούν για έκδοση
γνωµατεύσεων ΕΚΠΥ.
Τα στοιχεία είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ονοµατεπώνυµο
Πατρώνυµο
Μητρώνυµο
Ηµεροµηνία γέννησης
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
Ειδικότητα
Σκαναρισµένη Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου όπου να φαίνεται ο ΑΜ του
οικείου Ιατρικού Συλλόγου.
9. Σκαναρισµένη βεβαίωση εγγραφής στο ΤΣΑΥ.

Στην συνέχεια, µετά από ενηµερωτικό e-mail του e ∆ΑΠΥ στον ιατρό, θα
ακολουθήσουν την διαδικασία εγγραφής στις επόµενες σελίδες.
Για τυχόν απορίες ο µόνος τρόπος επικοινωνίας
edapy@eopyy.gov.gr, δεν υπάρχει κάποιο τηλέφωνο.

είναι

στο

email:

Η διαδικασία για την εγγραφή είναι:
1) Πάµε στην ιστοσελίδα : www.eopyy.gov.gr
2) Από το µενού πάνω δεξιά επιλέγουµε Επαγγελµατίες / Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες Παρόχων Υγείας:

3) Επιλέγουµε Ιατρικές Υπηρεσίες :

4) Επιλέγουµε «Εγγραφή Ιατρών για γνωµατεύσεις ΕΚΠΥ» :

5) Επιλέγουµε από αριστερά «Εγγραφή Χρήστη» :

Aν είχαµε γραφτεί στο παρελθόν και για κάποιο λόγο ξεχάσαµε τον κωδικό
πρόσβασης:
 Αν γνωρίζουµε τον κλειδάριθµο που µας έδωσαν στην εγγραφή: Επιλέγουµε
στην παραπάνω οθόνη «Απώλεια συνθηµατικού» και αφού βάλουµε τον
κλειδάριθµο αλλάζουµε κωδικό
 Αν δεν γνωρίζουµε τον κλειδάριθµο που µας έδωσαν στην εγγραφή πρέπει να
κάνουµε «Επανεγγραφή Χρήστη»

6) Πατάµε στο «Πατήστε εδώ» για να εισάγουµε πάλι τα στοιχεία TaxisNet

7) Ακολούθως εισάγουµε όλα τα προσωπικά µας στοιχεία για την εγγραφή

ΠΡΟΣΟΧΗ !! Να κρατηθεί κάπου ο κλειδάριθµος που θα µας δώσει η εγγραφή
ώστε να µπορούµε να κάνουµε reset τον κωδικό αν χρειαστεί.

Σημείωση: Αναλυτικές οδηγίες από τον ΕΟΠΥΥ για εγγραφή στις
γνωματεύσεις ΕΚΠΥ και χρήση της εφαρμογής στον σύνδεσμο:
https://eopyyfiles.blob.core.windows.net/eopyysite/ServiceCategories/64f5
20e6-ff47-4f88-941a-63d6f6833fe2.pdf
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