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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                          
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ                                      
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
          Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 543/28-02-2019  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                                               
ΘΕΜΑ: «Έναρξη πιλοτικής εφαρμογής άϋλων υποβολών» 
 
Απόφαση 260 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη  
 
Α. την κάτωθι με αρ. πρωτ. ΓΔΥΥ 7512/26-2-2019 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οργάνωσης & 
Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας  
 

«Σύμφωνα με τον Ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α’ 105/14.06.2018) και συγκεκριμένα το άρθρου 33 
«Ψηφιακή υποβολή δικαιολογητικών», Παρ.1 : «Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει των οποίων 
εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή δαπάνες των ιδιωτών παρόχων υγείας του ΕΟΠΥΥ, 
πλην υποβολών φαρμακοποιών που αφορούν αποκλειστικά στο φάρμακο, μπορούν να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και όχι σε έντυπη μορφή, στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ.», 
Παρ.2 : «Για την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των ανωτέρω δαπανών των ιδιωτών παρόχων 
υγείας υποβάλλονται μηνιαίως τα εξής δικαιολογητικά: α) ηλεκτρονικό τιμολόγιο, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του ν. 4308/2014 (Α΄251), β) τα απαιτούμενα ηλεκτρονικά παραστατικά ανά κατηγορία 
δαπάνης, ψηφιακά υπογεγραμμένα στο σύνολό τους από τον ιδιώτη πάροχο, γ) πιστοποίηση της 
συναίνεσης και παρουσίας του ασφαλισμένου με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
όπου αυτή προβλέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 910/2014 της ΕΕ και δ) 
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη, με την οποία δηλώνεται η ακρίβεια του συνόλου των 
υποβληθέντων στοιχείων, το γεγονός ότι το σύνολο των υποβληθέντων πράξεων και υπηρεσιών 
εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ και τις συμβατικές του υποχρεώσεις και με την οποία 
βεβαιώνεται η ανάληψη υποχρέωσης του παρόχου για ασφαλή τήρηση του φυσικού αρχείου για 
χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών και προσκόμισή του στον Οργανισμό, εφόσον ζητηθεί. Αμφότερα 
τα υπό β΄ και γ΄ στοιχεία πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του άρθρου 15 του ν. 4308/2014. 
Τα δικαιολογητικά τηρούνται σε φυσική μορφή από τις οικείες οικονομικές υπηρεσίες των παρόχων 
και τίθενται στη διάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο υπεύθυνος τήρησης του φυσικού αρχείου του προηγούμενου 
εδαφίου γνωστοποιείται στον Οργανισμό και στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
και υπάγεται στο εννοιολογικό πεδίο της περίπτωσης α΄ του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα.», 
δίνεται η δυνατότητα στον Οργανισμό να προχωρήσει στην παραλαβή, διαχείριση και εκκαθάριση 
άϋλων υποβολών από τους συμβεβλημένους παρόχους. 

Με τη υιοθέτηση των άϋλων υποβολών και τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών, ο Οργανισμός 
εισέρχεται σε μια νέα εποχή αυτοματισμού και καινοτομίας στον τρόπο λειτουργίας του. 

Η χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής, υλοποιείται με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και 
αντίστοιχου λογισμικού (tablet και stylus pen) σε κάθε σημείο όπου θέλουμε να βεβαιώνεται η 
ταυτοπροσωπία και η φυσική παρουσία του πολίτη (ιατρείο, φαρμακείο, διαγνωστικό 
κέντρο, οποιαδήποτε άλλη δομή συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ). Η εφαρμογή της συγκεκριμένης 
λύσης προϋποθέτει την εγκατάσταση  ικανού αριθμού συσκευών (tablets + pen) και του 
αντίστοιχου λογισμικού, ώστε να εγκατασταθούν σε όλα τα σημεία παροχής υπηρεσιών του 
συνόλου των συμβεβλημένων παρόχων (διαγνωστικά κέντρα, φαρμακεία, κλινικές κλπ) της 
χώρας και να καταργηθεί με αυτόν τον τρόπο ενιαία και ομοιογενώς η έντυπη υποβολή 
δικαιολογητικών δαπανών υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ.  

Αξίζει να σημειωθεί πως το κόστος της συγκεκριμένης  λύσης είναι μηδενικό για τον 
ΕΟΠΥΥ, καθώς το κόστος τόσο του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού για την εφαρμογή της 
λύσης θα το αναλάβουν οι ίδιοι οι πάροχοι. Ο Οργανισμός έχει υπολογίσει ότι, το όφελος 
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κάθε παρόχου από την υιοθέτηση της λύσης αυτής είναι συγκριτικά μεγαλύτερο από το 
αντίστοιχο κόστος που καλείται να αναλάβει. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα οικονομικά οφέλη κάθε 
παρόχου: 

 Μείωση μέσου χρόνου εκτέλεσης παραπεμπτικού 
 Άμεση «έγκριση/αποδοχή» εκτέλεσης από eDAPY 
 Άμεση ηλεκτρονική υποβολή την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα 
 Απαλλαγή υποχρέωσης αποστολής υποβολής 
 Εξάλειψη ανάγκης ενστάσεων 
 Δυνατότητα άμεσης εκκαθάρισης 
 Μείωση χρόνου πληρωμής υποβολής 
 Μείωση χρήσης χαρτιού και μελανιού 

Με στόχο την ομαλή μετάβαση στον νέο τρόπο υποβολής δικαιολογητικών δαπανών υγείας προς 
τον ΕΟΠΥΥ, ο Οργανισμός σχεδίασε ένα πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής του νέου μέτρου. Ο 
Οργανισμός, τον Ιούλιο του 2018, με επιστολή της Δ/νσης Πληροφορικής προς τον Π.Φ.Σ. αλλά και 
προς συγκεκριμένους παρόχους  που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον μετά τη ψήφιση του 
Ν.4549/2018, κάλεσε παρόχους να δηλώσουν συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα καθώς και να 
υποδείξουν τον τεχνολογικό πάροχο της επιλογής τους, ο οποίος θα τους υποστήριζε σε αυτό το 
εγχείρημα. 

Στην πρόσκληση συμμετοχής ανταποκρίθηκαν πάροχοι που υποβάλλουν δικαιολογητικά 
αποζημίωσης στην κατηγορία 69-«ΕΟΠΥΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΚΛΙΝΙΚΗ» και από τον Σεπτέμβριο του 
2018, ξεκίνησε μια σειρά τεχνικών συναντήσεων με στόχο την οριστικοποίηση των τεχνικών 
προδιαγραφών της νέας διαδικασίας και την καταγραφή των απαραίτητων αλλαγών που πρέπει να 
γίνουν στα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού. 

Πλέον, ο Οργανισμός είναι έτοιμος να εκκινήσει την περίοδο πιλοτικής εφαρμογής, κατά την 
οποία, οι συμβεβλημένοι πάροχοι που μετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα θα κάνουν χρήση της 
νέας διαδικασίας παράλληλα με την υφιστάμενη διαδικασία έντυπης υποβολής δικαιολογητικών. 
Σημειώνεται πως την περίοδο πιλοτικής εφαρμογής, η εκκαθάριση δαπανών για τους εν λόγω 
παρόχους, θα πραγματοποιηθεί με την υφιστάμενη διαδικασία της έντυπης υποβολής. Η ακριβής 
περίοδος πιλοτικής εφαρμογής θα εκκινήσει και θα λήξει με νεότερη εισήγηση της Δ/νση 
Πληροφορικής όπου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες της πλήρους εφαρμογής του νέου μέτρου 
άϋλων υποβολών και η έναρξη της περιοδού παραγωγικής λειτουργίας του νέου συστήματος. 

Προς τούτο, είναι απαραίτητη η προμήθεια καθώς και η εγκατάσταση του απαραίτητου 
λογισμικού του συστήματος (ψηφιακά πιστοποιητικά, λογισμικό ασφάλειας κλπ) από τους 
τεχνολογικούς παρόχους που έχουν υποδείξει οι συμβεβλημένοι πάροχοι που μετέχουν στο 
πιλοτικό πρόγραμμα. Σημειώνουμε ότι, η προμήθεια καθώς και η εγκατάσταση του 
απαραίτητου λογισμικού συστήματος δεν έχουν κόστος για τον Οργανισμό και θα γίνει 
δωρεάν. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Οργανισμού για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων για 
την δωρεάν προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου, για την ως άνω περιγραφείσα 
διαδικασία, λογισμικού συστήματος (ψηφιακά πιστοποιητικά, λογισμικό ασφάλειας, 
παραμετροποίηση κλπ) από τους τεχνολογικούς παρόχους που έχουν υποδείξει οι συμβεβλημένοι 
πάροχοι που μετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα άϋλων υποβολών 

Το παρόν θέμα επικυρώνεται αυθημερόν και η απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 
Β. την προφορική εισήγηση του Προϊστάμενου της Γενικής Δ/νσης Οργάνωσης & Σχεδιασμού 
Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας,  
Γ. τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων των μελών και την αρνητική ψήφο των κ.κ. Κ.Κερασίδη, Γ. 
Λεοντόπουλου, Α. Τσαγγάρη και  Γ. Σαμπάνη 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Οργανισμού για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων για 
την δωρεάν προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου, για την ως άνω περιγραφείσα 
διαδικασία, λογισμικού συστήματος (ψηφιακά πιστοποιητικά, λογισμικό ασφάλειας, 
παραμετροποίηση κλπ) από τους τεχνολογικούς παρόχους που έχουν υποδείξει οι συμβεβλημένοι 
πάροχοι που μετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα άϋλων υποβολών. 

 
Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια 

 
                                                 Ακριβές απόσπασμα 

εκ των επισήμων πρακτικών 
 
    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ 
 
     ΠΑΜΠΑΤΖΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ                                                               α.α.                                                                                                                                                    
                                                                                 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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