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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Όσον αφορά στο Σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης, οι γνωμοδοτούντες ιατροί, καθώς και κάθε θεράπων 
ιατρός που προωθεί αιτήματα έγκρισης αποζημίωσης φαρμάκων, θα πρέπει προηγουμένως να εγγραφθούν 
ηλεκτρονικά και να πιστοποιηθούν στο μηχανογραφικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ για παροχές ΕΚΠΥ, ακολουθώντας 
τα παρακάτω βήματα: 

 
1) Σύνδεση στον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΠΥΥ από τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.eopyy.gov.gr 

 

 

2) Πραγματοποίηση αίτησης εγγραφής - πιστοποίησης (Εφαρμογές > Ιατρικές Υπηρεσίες > Εγγραφή Ιατρών 
για Παροχές ΕΚΠΥ) 

http://www.eopyy.gov.gr/Home/StartPage?a_HomePage=Index
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3α) Στη συνέχεια, όσοι ιατροί είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ  επιλέγουν  «ΜΕΤΑΒΟΛΗ» και 
χρησιμοποιούν τους κωδικούς που διαθέτουν ήδη για το e-ΔΑΠΥ. Όταν ολοκληρώσουν με επιτυχία τη 
διαδικασία, το Σύστημα θα τους εμφανίσει μήνυμα επάνω αριστερά στην οθόνη «επιτυχής αποθήκευση 
στοιχείων». 

 

Επισήμανση: όσοι ιατροί είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, αλλά δεν είχαν κάνει ποτέ εγγραφή στο e-
ΔΑΠΥ, μπορούν να κάνουν την πιστοποίηση από την επιλογή «ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ» και όχι από τη 
«ΜΕΤΑΒΟΛΗ». 

3β) Εναλλακτικά, όσοι ιατροί δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ επιλέγουν Εγγραφή Χρήστη στην 
παρακάτω οθόνη: 
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Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κωδικοί καινούργιοι, δηλαδή κωδικοί που δεν θα έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε καμία άλλη εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ. 

Όταν επιλεχθεί εγγραφή χρήστη, εμφανίζεται η οθόνη «πιστοποίηση μέσω ΓΓΠΣ» όπου αριστερά έχει προς 
επιλογή την ένδειξη «πατήστε εδώ»: 

 

Ακολουθώντας τις οδηγίες ο ιατρός προωθείται στην web υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Σ., όπου χρησιμοποιεί τους 
κωδικούς που διαθέτει στο taxisnet (για το ΑΦΜ που διαθέτει σαν φυσικό πρόσωπο): 

 

Με την επιτυχή εισαγωγή των κωδικών ο ιατρός επιλέγει  εξουσιοδότηση, ώστε να προσπελάσει η εφαρμογή 
τα στοιχεία της Γ.Γ.Π.Σ.: 
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Μόλις γίνει αυτό ανοίγει η επόμενη οθόνη, όπου ο ιατρός εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία (έχουν *): 

 

Η οθόνη συνεχίζεται ως ακολούθως: 
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και καταλήγει ως εξής: 
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Πατώντας Αποθήκευση το σύστημα ενημερώνει ότι η εγγραφή έγινε κανονικά και δίνει τη δυνατότητα της 
εκτύπωσης των στοιχείων της εγγραφής μαζί με τον αντίστοιχο κλειδάριθμο. 

Για την εισαγωγή στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης, ο ιατρός συνδέεται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση https://apps.ika.gr:20002/shp/ όπου χρησιμοποιεί ως στοιχεία εισόδου (κωδικό χρήστη και 
συνθηματικό), είτε τους κωδικούς που ήδη διαθέτει στο e-ΔΑΠΥ στην περίπτωση που είναι συμβεβλημένος 
ιατρός του ΕΟΠΥΥ, είτε τους κωδικούς που έχει επιλέξει κατά την παραπάνω διαδικασία εγγραφής χρήστη στην 
περίπτωση που δεν είναι συμβεβλημένος ιατρός του ΕΟΠΥΥ. 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Ερώτηση :  

Είμαι συμβεβλημένος ιατρός του ΕΟΠΥΥ, πως μπορώ να κάνω πιστοποίηση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Προέγκρισης; 

Απάντηση:  

Θα πρέπει να πιστοποιηθείτε στο μητρώο για ηλεκτρονικές γνωματεύσεις παροχών ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ. 

https://apps.ika.gr:20002/shp/
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Από την αρχική οθόνη του ΕΟΠΥΥ επιλέγουν όλοι οι γιατροί :  Εφαρμογές / Ιατρικές Υπηρεσίες /  Εγγραφή 
Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ. (Βλ. επισυναπτόμενη οθόνη) 

 

Στη συνέχεια όσοι ιατροί είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ  επιλέγουν  «ΜΕΤΑΒΟΛΗ» και χρησιμοποιούν 
τους κωδικούς που διαθέτουν ήδη για το e-ΔΑΠΥ. Όταν ολοκληρώσουν με επιτυχία τη διαδικασία, τότε το 
Σύστημα θα τους εμφανίσει μήνυμα επάνω αριστερά στην οθόνη «επιτυχής αποθήκευση στοιχείων».  

Επισήμανση: όσοι ιατροί είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, αλλά δεν είχαν κάνει ποτέ εγγραφή στο e-
ΔΑΠΥ, μπορούν να κάνουν την πιστοποίηση από την επιλογή «ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ» και όχι από τη 
«ΜΕΤΑΒΟΛΗ».  

 

 

Ερώτηση :  

Είμαι ιατρός μη συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ, πως μπορώ να κάνω πιστοποίηση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Προέγκρισης; 

Απάντηση:  

Θα πρέπει να πιστοποιηθείτε στο μητρώο για ηλεκτρονικές γνωματεύσεις παροχών ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ. 
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Από την αρχική οθόνη του ΕΟΠΥΥ επιλέγουν όλοι οι ιατροί:  Εφαρμογές / Ιατρικές Υπηρεσίες /  Εγγραφή Ιατρών 
για Παροχές ΕΚΠΥ. (Βλ. επισυναπτόμενη οθόνη) 

 

Όσοι ιατροί δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ επιλέγουν «ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ». 

Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιήσετε κωδικούς καινούργιους δηλαδή κωδικούς που δεν θα τους έχετε 
χρησιμοποιήσει σε καμία άλλη εφαρμογή.  

Όταν επιλέξετε εγγραφή χρήστη θα σας εμφανίσει την οθόνη «πιστοποίηση μέσω ΓΓΠΣ» όπου αριστερά έχει 
την ένδειξη «πατήστε εδώ». Όταν πατήσετε εκεί θα σας εμφανίσει την οθόνη της ΓΓΠΣ όπου θα πρέπει να 
καταχωρήσετε τους κωδικούς TAXISNET που έχετε και πατάτε «είσοδο».  Στη συνέχεια πατάτε 
«εξουσιοδότηση» και μετά θα σας εμφανίσει την οθόνη «Διαχείριση Λογαριασμού/Πιστοποίηση Ιατρών. Όταν 
ολοκληρώσετε τη διαδικασία και πατήσετε αποθήκευση, τότε το σύστημα σας ενημερώνει με μια νέα οθόνη 
που έχει το μήνυμα «επιτυχής δημιουργία αιτήματος» και σας αποδίδει αριθμό αιτήματος και κλειδάριθμο. 
Εάν έχετε διαθέσιμο εκτυπωτή εκείνη τη στιγμή, το εκτυπώνετε για να το φυλάξετε, διαφορετικά το 
αποθηκεύετε ηλεκτρονικά. 

 

Ερώτηση :  

Πως θα καταλάβω αν η εγγραφή μου έγινε επιτυχώς; Δεν είδα αν το σύστημα μου έβγαλε κάποιο μήνυμα.  
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Απάντηση:  

Για να επιβεβαιώσετε εάν ολοκληρώσατε τη διαδικασία με επιτυχία από την αρχική σελίδα του ΕΟΠΥΥ θα 
πρέπει να επιλέξετε : Εφαρμογές/Ιατρικές Υπηρεσίες/Εγγραφή Ιατρών για παροχές ΕΚΠΥ και μετά 
«ΜΕΤΑΒΟΛΗ». Εάν είστε ιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ θα χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς που 
διαθέτετε ήδη από την εφαρμογή e-dapy. Εάν όμως είστε μη συμβεβλημένος ιατρός τότε θα χρησιμοποιήσετε 
τους κωδικούς που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Σε περίπτωση που το Σύστημα δεν σας επιτρέψει την 
είσοδο με αυτούς τους κωδικούς, η διαδικασία εγγραφής δεν έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία και θα πρέπει να 
την επαναλάβετε.    

 

Ερώτηση:  

Είμαι μη συμβεβλημένος ιατρός και κατά τη διαδικασία εγγραφής μου έκανα λάθος στην καταχώρηση των 
στοιχείων της ταυτότητάς μου, πως μπορώ να το διορθώσω; Μετά τη διόρθωση θα έχω τη δυνατότητα να 
εκτυπώσω ξανά ή μήπως δεν είναι απαραίτητο; 

Απάντηση: 

Από την επιλογή «ΜΕΤΑΒΟΛΗ» μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε διόρθωση. Το Σύστημα δεν θα σας επιτρέψει 
να κάνετε εκτύπωση, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. 

 

Ερώτηση:  

Είμαι μη συμβεβλημένος ιατρός, έχω κάνει με επιτυχία την εγγραφή αλλά δεν θυμάμαι (ή έχω χάσει τους 
κωδικούς μου). Τι πρέπει να κάνω; 

Απάντηση :  

Εάν έχετε χάσει μόνο το συνθηματικό, τότε από την αρχική οθόνη του ΕΟΠΥΥ επιλέγετε: Εφαρμογές/Ιατρικές 
Υπηρεσίες/Εγγραφή Ιατρών για παροχές ΕΚΠΥ και μετά «ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΥ». Καταχωρείτε κωδικό 
χρήση, ΑΦΜ και τον κλειδάριθμο που σας δόθηκε από το Σύστημα όταν ολοκληρώσατε την εγγραφή σας.  

Εάν έχετε χάσει τον κωδικό χρήστη, τότε από την αρχική οθόνη του ΕΟΠΥΥ επιλέγετε: Εφαρμογές/Ιατρικές 
Υπηρεσίες/Εγγραφή Ιατρών για παροχές ΕΚΠΥ και μετά «ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ» χρησιμοποιώντας όμως νέο 
κωδικό χρήστη και νέο συνθηματικό που δεν χρησιμοποιείτε σε άλλες εφαρμογές. 

 

Ερώτηση:  

Ήμουν συμβεβλημένος ιατρός, είχα κάνει εγγραφή στο e-ΔΑΠΥ, αλλά δεν θυμάμαι (ή έχω χάσει τους 
κωδικούς).  
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Απάντηση:  

Εάν έχετε χάσει μόνο το συνθηματικό, τότε από την αρχική οθόνη του ΕΟΠΥΥ επιλέγετε: 
Εφαρμογές/eΔΑΠΥ/Πιστοποίηση Ιατρών και Παρόχων. Στην συνέχεια επιλέγετε «ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΥ» 
και καταχωρείτε κωδικό χρήστη, ΑΦΜ,  κλειδάριθμο και νέο συνθηματικό.   

Εάν έχετε χάσει τον κωδικό χρήστη ή τον κλειδάριθμο τότε από την αρχική οθόνη του ΕΟΠΥΥ επιλέγετε: 
Εφαρμογές/eΔΑΠΥ/Πιστοποίηση Ιατρών και Παρόχων. Στην συνέχεια επιλέγετε «ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ» και 
καταχωρείτε τα στοιχεία που σας ζητάει το Σύστημα. Μετά την ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής θα πρέπει 
να επισκεφτείτε την αρμόδια ΠΕΔΙ για να παραλάβετε νέο κλειδάριθμο. Στη συνέχεια θα κάνετε μέσω του 
Συστήματος «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ» χρησιμοποιώντας τον κλειδάριθμο που παραλάβατε. 

 

Ερώτηση :  

Προσπάθησα να κάνω εγγραφή και το Σύστημα μου εμφανίζει μήνυμα «υπάρχει ήδη χρήστης με αυτό τον 
κωδικό χρήστη». 

Απάντηση:  

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κωδικό χρήστη και συνθηματικό που δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ σε καμία 
άλλη εφαρμογή.  

 

Ερώτηση :  

Προσπάθησα να κάνω εγγραφή και το Σύστημα μου εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχει ταυτοποίηση βάσει των 
στοιχείων που έχετε εισάγει. Δεν ταιριάζει το επώνυμο με το υπάρχον στη ΓΓΠΣ.  

Απάντηση:  

Θα πρέπει να κάνετε εγγραφή χρησιμοποιώντας το επώνυμο όπως ακριβώς είναι καταχωρημένο στο μητρώο 
της ΓΓΠΣ. 

 

Ερώτηση :  

Προσπάθησα να κάνω εγγραφή και το Σύστημα μου εμφανίζει μήνυμα «Δεν υπάρχει ταυτοποίηση βάσει των 
στοιχείων που έχετε εισάγει. Δεν βρέθηκε ο γιατρός στο αρχείο ΤΣΑΥ.  

Απάντηση:  

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα εξής στοιχεία: ΤΣΑΥ, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. 
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Ερώτηση :  

Προσπάθησα να κάνω εγγραφή και το Σύστημα μου εμφανίζει μήνυμα «Δεν βρέθηκε ο γιατρός σε κανένα από 
τα αρχεία μας. Να αποσταλεί αντίγραφο βεβαίωσης pdf εγγραφής στο ΤΣΑΥ, στο 
mail: edapy@eopyy.gov.gr.” 

Απάντηση:  

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα εξής στοιχεία: ΤΣΑΥ, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. 

 

Ερώτηση: 

Προσπάθησα να κάνω εγγραφή και το Σύστημα μου εμφανίζει μήνυμα «Δεν έχω κλειδάριθμο στην υπηρεσία 
της ΓΓΠΣ»  

Απάντηση:  

Παρακαλώ απευθυνθείτε στην εφορία σας προκειμένου να πάρετε κλειδάριθμο. 

 

Ερώτηση:  

Προσπάθησα να κάνω εγγραφή και το Σύστημα μου εμφανίζει μήνυμα «Δεν ταιριάζει το επώνυμο με το 
υπάρχον στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ».  

Απάντηση:  

Παρακαλούμε να κάνετε την εγγραφή χρησιμοποιώντας το επώνυμο όπως ακριβώς είναι καταχωρημένο στο 
μητρώο ΑΜΚΑ. 

 

Ερώτηση:  

Είμαι μη συμβεβλημένη ιατρός και δεν μπορώ να πραγματοποιήσω με επιτυχία την εγγραφή γιατί η 
ημερομηνία γεννήσεώς μου στο μητρώο της ΓΓΠΣ είναι λάθος. Τι πρέπει να κάνω;  

Απάντηση:  

Παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην εφορία σας προκειμένου να γίνει διόρθωση της ημερομηνίας γεννήσεώς 
σας. 

 

 

mailto:edapy@eopyy.gov.gr
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Ερώτηση:  

Είμαι ιατρός συμβεβλημένος και κατά την προσπάθειά μου για πιστοποίηση στο μητρώο γιατρών για παροχές 
ΕΚΠΥ, στο πεδίο ειδικότητα εμφανίζεται λάθος η ειδικότητά μου και δεν μου επιτρέπει το σύστημα να την 
αλλάξω.  

Απάντηση:  

Στην περίπτωση των συμβεβλημένων ιατρών δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει η διόρθωση από τους ίδιους, 
επειδή η πληροφορία για την ειδικότητα έρχεται από το Μητρώο των Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ/νση Συμβάσεων (e-mail: d9.t1@eopyy.gov.gr). 

 

Ερώτηση: 

Προσπαθώ να κάνω εγγραφή για πιστοποίηση παροχών, και σε επανειλημμένες προσπάθειες εισαγωγή των 
στοιχείων, μου αποστέλλεται μήνυμα ότι δεν έχω κάνει login στο ΓΓΠΣ. Κάνω κοινή φορολογική δήλωση με 
τον/τη σύζυγό μου μέσω των δικών του κωδικών πρόσβασης και αυτούς τους κωδικός εισάγω αρχικά. Θα 
ήθελα να με καθοδηγήσετε. 

Απάντηση: 

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους δικούς σας κωδικούς για το taxis και όχι του/της συζύγου. Αν δεν διαθέτετε, 
πρέπει να απευθυνθείτε στην εφορία για να αποκτήσετε. 

mailto:d9.t1@eopyy.gov.gr

