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Ειδική Αγωγή  

 

Εκτέλεση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων στο eΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης 

 

 

 

Κάθε συμβεβλημένο θεραπευτήριο, εφόσον συνδεθεί στο eΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης, πρέπει να δηλώσει 

τα στοιχεία όλων των θεραπευτών που εργάζονται σε αυτό, σύμφωνα με την από 18/4/2019 ανακοίνωση 

του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να εκτελεί τις αντίστοιχες πράξεις κάθε ηλεκτρονικής γνωμάτευσης. 
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Εικ. 1 

 

Εικ. 2 
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Εικ.3 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 

Με την αναφερόμενη διαδικασία εκτελούνται ηλεκτρονικές γνωματεύσεις Ειδικής Αγωγής σε οποιοδήποτε 

συμβεβλημένο θεραπευτήριο ή φυσικοθεραπευτήριο, το οποίο διαθέτει κωδικούς πρόσβασης στο eΔΑΠΥ 

Ανοικτής Περίθαλψης.  

Συγκεκριμένα: 

1. Οι θεραπευτικές πράξεις εκτελούνται από τους θεραπευτές στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα, ανά 

πράξη και ανά αναλυτική γνωμάτευση.  

2. Ο εξεταζόμενος προσκομίζει ΜΟΝΟ την αρχική υπογεγραμμένη ηλεκτρονική γνωμάτευση (Εικ.1) και το 

ενημερωτικό με τους Αριθμούς Μηνιαίων Παραπεμπτικών ανά είδος θεραπειών (Εικ.2), όπως τα παρέλαβε 

από τον θεράποντα ιατρό του. 

3. Το θεραπευτήριο ή φυσικοθεραπευτήριο εκτελεί στο eΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης με τους αριθμούς 

αναλυτικών μηνιαίων γνωματεύσεων ανά πράξη εντός του χρονικού διαστήματος αναφοράς (Εικ.2). 

Το σύστημα δρομολογεί σε χωριστή μηνιαία υποβολή τις αντίστοιχες γνωματεύσεις Ειδικής Αγωγής (πχ. για 

φυσικοθεραπείες), ανεξάρτητα από την υποβολή των λοιπών φυσικοθεραπειών. Η διαδικασία των δύο 

ανεξάρτητων υποβολών είναι ακριβώς ίδια, δηλαδή άνοιγμα χρονικής περιόδου αναφοράς για Ειδική 

Αγωγή (ανεξάρτητα από εκείνη της γενικής Φυσικοθεραπείας), ηλεκτρονική εκτέλεση και αποστολή 

φυσικών παραστατικών ανά υποβολή (τα έντυπα του σημείου (2) και υπογεγραμμένα Αποδεικτικά 

Εκτελέσεων και τιμολόγιο ανά μήνα αναφοράς και αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής). 

4. Κάθε αναλυτική μηνιαία γνωμάτευση καταχωρείται με την ολοκλήρωση των θεραπειών. Ο δικαιούχος 

και ο θεραπευτής συνυπογράφουν το Αποδεικτικό Εκτέλεσης, το οποίο εκτυπώνεται κατά την εκτέλεση και 

αποστέλλεται ως δικαιολογητικό, για την εκκαθάριση.   

5. Κατά την εκτέλεση, μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης ελέγχεται η ύπαρξη έγκρισης και δεν 

δύναται να καταχωρηθούν περισσότερες πράξεις από όσες έχουν εγκριθεί και εμφανίζονται αυτόματα κατά 

την ανάκτηση της γνωμάτευσης. 

 



Διεύθυνση Πληροφορικής – Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων/Υπηρεσιών 4 / 4 
 

6. Επιπλέον, κάθε εγκεκριμένη γνωμάτευση ελέγχεται συνολικά και μοναδικά από το σύστημα 

και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί σε καμία άλλη περίπτωση ή εκτέλεση. Σε περίπτωση 

λανθασμένης καταχώρησης (πχ αριθμού θεραπειών), η εκτέλεση πρέπει να ακυρωθεί από τον χρήστη και 

επαναληφθεί. 

7. Το σύστημα διασύνδεσης ηλεκτρονικής έκδοσης και ηλεκτρονικής έγκρισης γνωματεύσεων, διαθέτει, 

κατά τη δημιουργία της έκδοσης και εκτέλεσης, όλα τα απαραίτητα δεδομένα, ώστε να ελαχιστοποιείται ο 

χρόνος της εκκαθάρισης.  

8. Η πληροφορία της έγκρισης γνωμάτευσης είναι διαθέσιμη για τον δικαιούχο στον ατομικό Φάκελο 

Ασφάλισης Υγείας του ΕΟΠΥΥ, μαζί με πλήθος άλλων υπηρεσιών. Πληροφορίες εγγραφής και χρήσης του 

ΦΑΥ βρίσκονται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ. Οι δικαιούχοι που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην 

χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για χρήση του ΦΑΥ δύναται να πληροφορούνται, πλέον των ιατρών και 

των θεραπευτών και μέσω των ΠΕ.ΔΙ. για το αποτέλεσμα της έγκρισης και συγκεκριμένα μέσω της 

βοηθητικής οθόνης «Έλεγχος Κατάστασης Γνωμάτευσης» (Εικ.3). 

9. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της γνωμάτευσης, που εκδόθηκε μετά τις 16/05/2019, είναι η 

ημερομηνία έκδοσης της. 


