
 

  

Ηλεκτρονικά 
Αιτήματα 
προς ΑΥΣ 

Νοέμβριος  

2019 

Ηλεκτρονική Εφαρμογή αποστολής 

αιτημάτων Ηλεκτρονικών 
Γνωματεύσεων προς το Ανώτατο 

Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.) του 
ΕΟΠΥΥ 

      



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΥΣ                                                        Ε.Ο.Π.Υ.Υ -  Δ/νση Πληροφορικής 
` 

Σελίδα 1 από 11 
 

Πίνακας περιεχομένων 
 

ΓΕΝΙΚΑ ........................................................................................................................................... 2 

1. Ειδικότερα η πρόσβαση στην Υπηρεσία  Αίτημα Ηλεκτρονικής Γνωμάτευσης προς ΑΥΣ, 

μπορεί να γίνει: ............................................................................................................................. 2 

1.1 Από τον πάροχο ................................................................................................................. 2 

1.2 Από τον ιατρό κατά την Συνταγογράφηση Παροχών ΕΚΠΥ ................................................ 3 

1.3 Τα βήματα που ακολουθούνται για υποβολή Αιτήματος Έγκρισης Ηλεκτρονικής 

Γνωμάτευσης ΕΚΠΥ είναι τα εξής: ............................................................................................... 5 

2. Επεξήγηση Καταστάσεων Αιτήματος & Ενέργειες .................................................................. 8 

3. Επιστροφή Αιτήματος ............................................................................................................. 10 

 

  



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΥΣ                                                        Ε.Ο.Π.Υ.Υ -  Δ/νση Πληροφορικής 
` 

Σελίδα 2 από 11 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Τα αιτήματα τα οποία δύναται να στέλνονται προς το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο 

(Α.Υ.Σ.) αφορούν ΜΟΝΟ σε: 

 

Α. Γνωματεύσεις που φέρουν την ένδειξη ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ 

(ΑΥΣ), κατά τη δημιουργία τους από τον συντογογράφο ιατρό 

 

Β. Εκτελέσεις γνωματεύσεων που οδηγούν σε ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ 

 

Η πρόσβαση γίνεται είτε από πιστοποιημένους Ιατρούς, είτε από Συμβεβλημένους Παρόχους 

Υλικών, με τους κωδικούς που ήδη διαθέτουν για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές γνωματεύσεις 

ΕΚΠΥ ή το eΔΑΠΥ Παροχών. 

 

1. Ειδικότερα η πρόσβαση στην Υπηρεσία  Αίτημα Ηλεκτρονικής 

Γνωμάτευσης προς ΑΥΣ, μπορεί να γίνει: 
 

1.1 Από τον πάροχο 

 

Μέσω του  συνδέσμου https://eservices.eopyy.gov.gr/eApproveHealthComitee/login.xhtml 

ακολουθώντας την κάτωθι διαδρομή 

 

 

 

 

https://eservices.eopyy.gov.gr/eApproveHealthComitee/login.xhtml


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΥΣ                                                        Ε.Ο.Π.Υ.Υ -  Δ/νση Πληροφορικής 
` 

Σελίδα 3 από 11 
 

 

 

 

 

ή  από το Μενού της αρχικής σελίδας ακολουθώντας την διαδρομή Πάροχος Υγείας > 

Ιατρικές Υπηρεσίες > Αίτημα Γνωμάτευσης ΕΚΠΥ προς ΑΥΣ   

 

1.2 Από τον ιατρό κατά την Συνταγογράφηση Παροχών ΕΚΠΥ 

 

Ειδικότερα, μέσω της εφαρμογής Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ 

https://eservices.eopyy.gov.gr/eMaterialPrescription/login.xhtml ,  επιλέγοντας 

Διαχείριση  

 

https://eservices.eopyy.gov.gr/eMaterialPrescription/login.xhtml
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και στη συνέχεια > Αίτημα Έγκρισης Ηλεκτρονικής Γνωμάτευσης ΕΚΠΥ (ως  η κάτωθι 

εικόνα) 

 

 

Ο ιατρός μετά την αποθήκευση της εκδοθείσας γνωμάτευσης, μπορεί να επιλέξει  απευθείας 

Αίτημα Έγκρισης Ηλεκτρονικής Γνωμάτευσης ΕΚΠΥ.  Η εν λόγω ενέργεια τον οδηγεί  

στην παρακάτω οθόνη . 
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1.3 Τα βήματα που ακολουθούνται για υποβολή Αιτήματος Έγκρισης 

Ηλεκτρονικής Γνωμάτευσης ΕΚΠΥ είναι τα εξής: 

 

Βήμα 1ο  Επιλέγετε Αποστολή για Έγκριση 

 

 
 

Βήμα 2ο  Προκειμένου να αναζητηθεί η Ηλεκτρονική Γνωμάτευση ΕΚΠΥ, για αποστολή προς 

έγκριση ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, θα πρέπει να δηλωθούν τα κάτωθι κριτήρια αναζήτησης: 

1. Κατηγορία Παροχής (οι Κατηγορίες γνωματεύσεων της συνταγογράφησης) 

2. Αριθμός Γνωμάτευσης (πχ 0220190ΧΧΧΧΧΧΧΧ) ή ΑΜΚΑ Εξεταζόμενου 
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Και εν συνεχεία να πατηθεί το κουμπί  

 

Επισημαίνεται ότι εάν δηλωθεί ως κριτήριο αναζήτησης το πεδίο 

Αρ.Γνωμάτευσης θα πρέπει να συμπληρωθεί με την πλήρη μορφή του αρ. 

γνωμάτευσης (π.χ. 022019012345678) 

Βήμα 3ο Από τις επιλογές στη στήλη Ενέργειες, επιλέγετε την  Αποστολή Αιτήματος  

 

Κατόπιν γίνεται η Επισύναψη, κάθε απαραίτητου δικαιολογητικού εντύπου προς αξιολόγηση  

πχ έντυπο που να δικαιολογεί την υπέρβαση χρηματικού πλαφόν ή/και εκτίμησης κόστους 

γνωμάτευσης με τιμές μονάδας ανά είδος ή/και συγκεκριμένη αναφορά της συνολικής 

υπέρβασης ποσότητας ή ποσού ανά υλικό και γνωμάτευση κλπ 
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καθώς και Σχολίου. 

Μπορούν να επισυναφθούν έως και πέντε(5) αρχεία, με τις εξής προδιαγραφές:  

α) να είναι αρχεία μορφής pdf  

β)  το μέγεθος  καθενός αρχείου δεν ξεπερνάει το 1 MB   

γ) στον τίτλο- όνομα του αρχείου να περιέχονται μόνο γράμματα και αριθμοί. 

 

 

Στοιχεία, τα οποία συμπεριλαμβάνονται ήδη στην ηλεκτρονική γνωμάτευση (πχ φωτογραφίες 

ελκών κλπ), καθώς και η ίδια η γνωμάτευση, δεν χρειάζεται να επισυνάπτονται. 

Τέλος επιλέγεται Αποστολή 
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2. Επεξήγηση Καταστάσεων Αιτήματος & Ενέργειες 
 

Κάθε αίτημα, το οποίο έχει αποσταλεί προς έγκριση, δύναται να αναζητηθεί ανάλογα με την 

Κατάσταση στην οποία βρίσκεται. 

 

Στη  στήλη Κατάσταση Γνωμάτευσης:  

 ΕΚΚΡΕΜΗΣ: οι γνωματεύσεις που δεν  έχουν αποσταλεί προς ΑΥΣ 

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ: οι γνωματεύσεις έχουν αποσταλεί  προς ΑΥΣ 

 ΕΓΚΡΙΣΗ: οι γνωματεύσεις δύνανται να εκτελεστούν 

 ΑΠΟΡΡΙΨΗ: οι γνωματεύσεις δεν δύνανται να εκτελεστούν 

 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: οι γνωματεύσεις  που έχουν επιστραφεί από το ΑΥΣ με σχόλιο/α  

για το λόγο επιστροφής. (στην ενότητα 3. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ δίδονται σχετικές 

οδηγίες ως προς τη διαχείρισή του) 
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Επιλογές στη στήλη Ενέργειες     

 

 

 

 

 

 Στοιχεία Γνωμάτευσης: Εμφάνιση ή/και Εκτύπωση της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης. 

 Αποστολή Αιτήματος: Επισύναψη αρχείου/ων κάθε απαραίτητου δικαιολογητικού 

εντύπου προς αξιολόγηση  (έως και 5 αρχεία σε μορφή pdf, μεγέθους έως 1Μb έκαστο ), 

καθώς και σχολίου. 

 Σχόλια: Συνολική εμφάνιση σχολίων που καταχωρούν οι: συνταγογράφος ιατρός -  ο/οι 

ελεγκτές ιατροί 

 Επισυναπτόμενα Έγγραφα 

 Απόφαση Γνωμάτευσης 

 

Για επιπλέον διευκρινίσεις –ερωτήσεις στη χρήση των εφαρμογών μπορείτε να απευθύνεστε 

με email στο: edapy@eopyy.gov.gr 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

mailto:edapy@eopyy.gov.gr
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3. Επιστροφή Αιτήματος  

 
Όταν ένα αίτημα έχει κατάσταση γνωμάτευσης "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ", τότε οι επιτρεπόμενες επιλογές 

είναι: 

 

A) Να απαντηθεί το σχόλιο  και να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά, 

καθώς και να γίνει επισύναψη αρχείων, εάν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά. 

Τα επιπλέον δικαιολογητικά επισυνάπτονται στο πεδίο "Ενέργειες" αφού:  

 

1) αρχικά επιλεχτεί "Αποστολή Προς Έγκριση"  , 

 

2) Φόρτωση αρχείου 
 

 

 
3) Επιλογή και Αποδοχή 
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Β) Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, μπορείτε να διαγράψετε τη 

γνωμάτευση και να εκδώσετε καινούργια, ακολουθώντας τα παρακάτω 

βήματα: 

 

1) Διαγραφή αιτήματος  

 

  

 

2) Διαγραφή γνωμάτευσης 
 

 

 Αναζήτηση γνωμάτευσης από τον ιατρό που την πραγματοποίησε 
 

 

 Διαγραφή γνωμάτευσης 
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