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                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα: «Υποβολή δαπάνης για ειδική αγωγή ηλεκτρονικά από πιστοποιημένους 

θεραπευτές» 

 

Ενημερώνουμε ότι στις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Οργανισμού 

(eΔΑΠΥ Ανοικτής) δίδεται η δυνατότητα ηλεκτρονικών υποβολών για 

εκτελέσεις ηλεκτρονικών γνωματεύσεων Ειδικής Αγωγής από πιστοποιημένους 

(μη συμβεβλημένους) θεραπευτές.  

Οι θεραπευτές ή τα θεραπευτήρια, μπορούν να υποβάλλουν δαπάνες 

που αφορούν σε εκτέλεση γνωμάτευσης Ειδικής Αγωγής (άρθρο 45 του 

ΕΚΠΥ,ΦΕΚΒ’/4898/1-11-2018) και να αποζημιώνονται οι αντίστοιχες δαπάνες, 

μέσω ηλεκτρονικών υποβολών, με την διαδικασία που ορίζεται στην 

ΕΑΛΕ/ΓΠ.46633/15.6.18 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ.2284Β/18), κατευθείαν 

στους πιστοποιημένους θεραπευτές και να μην πληρώνουν οι ασφαλισμένοι, 

ούτε να υποβάλλονται ατομικά αιτήματα, όταν επιθυμούν να απευθύνονται σε 

πιστοποιημένους παρόχους1.  

Επισημαίνεται ότι για τις φυσικοθεραπείες ειδικής αγωγής, αυτές θα 

μπορούν να υποβάλλονται μόνο από τους παρόχους που έχουν δικαίωμα 

παροχής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

                                                           
1 Οι πιστοποιημένοι πάροχοι μπορούν να αναζητηθούν από τους δικαιούχους από την 

ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ www.eopyy.gov.gr > «Πολίτης» > «Παροχές ΕΚΠΥ και συμβεβλημένοι 

πάροχοι» > συμβεβλημένοι πάροχοι και εν συνεχεία επιλέγεται ο νομός που ενδιαφέρει, 

καθώς και ο κωδικός πράξης (πχ. εργοθεραπεία) που αναγράφεται στην γνωμάτευση και 

πατάτε το πεδίο «Αναζήτηση». 
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Οδηγίες εκτέλεσης υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΥ > Πάροχοι 

Υγείας > eΔΑΠΥ > Οδηγίες χρήσης ιατρικών πράξεων.  

Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στις ως άνω υποβολές δαπάνης 

περιλαμβάνονται: 

- Πρωτότυπο παραστατικό εκτέλεσης της γνωμάτευσης στην οποία υπογράφει 

ο κηδεμόνας, ο θεραπευτής που διενήργησε τις θεραπείες και το κέντρο.  

- Αντίγραφο της πρώτης σελίδας της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής γνωμάτευσης 

με υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού 

- Υπεύθυνη δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου στην οποία θα δηλώνεται ότι το 

τέκνο του δεν λαμβάνει ειδικές θεραπείες από ειδικά εκπαιδευτήρια, 

οικοτροφεία, άσυλα, Κ.Α.Α και Κ.Δ.Η.Φ.    

- Τιμολόγιο με το συνολικό αιτούμενο ποσό. 

Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στην Διεύθυνση: Κέντρο Διαλογής 

ΕΟΠΥΥ, Θέση δύο (2) Πεύκα, Ασπρόπυργος ΤΚ 19300.  

Επιπλέον για όποιον θεραπευτή επιθυμεί να πιστοποιηθεί, 

υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία πιστοποίησης αναγράφεται αναλυτικά στην 

από 18/4/2019 σχετική Ανακοίνωση του Οργανισμού. 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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