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Ανακοίνωση  έναρξης  διαδικασίας εκκαθάρισης και αποζημίωσης ιατρών 

και φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του Ν. 4798/2021 που 

εντάσσονται στο Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 52α του Ν.4764/2020 (Α’256), ως τροποποιηθείς 

ισχύει 

 

Σας ενημερώνουμε  ότι, κατ’ εφαρμογή των: 

1. άρθρου  52Α του Ν. 4764/2020 (Α’256), ως τροποποιηθείς ισχύει , 

2. της υπ’ αριθ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 67767 (ΦΕΚ 5117/Β/04.11.2021) Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης  υπουργών Οικονομικών και Υγείας , 

ξεκίνησε από τον ΕΟΠΥΥ, σε συνεργασία με την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διενέργειας 

Εμβολιασμών, η διαδικασία εκκαθάρισης και αποζημίωσης των ιδιωτών ιατρών και 

φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του Ν. 4798/2021 που εντάσσονται στο Εθνικό 

πρόγραμμα εμβολιασμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52α του Ν.4764/2020 

(Α’256), ως τροποποιηθείς ισχύει. 

Συγκεκριμένα: 

1. Στις 23/12/2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποστολής αρχείου ραντεβού και 

εμβολιασμών από την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διενέργειας Εμβολιασμών, μέχρι 

την υλοποίηση διασύνδεσης, σύμφωνα με τις παραμέτρους που θέτει η υπ’ αριθ. 

ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 67767 (ΦΕΚ 5117/Β/04.11.2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης  

υπουργών Οικονομικών και Υγείας 



2. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία πιστοποίησης των ιδιωτών ιατρών και των φορέων  

στο e-dapy, καθώς από το σύνολο των 269 ιατρών μόνο οι 57 έχουν πρόσβαση 

στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ (e-dapy) και  σύμφωνα με το άρθρο 2: 

«..Ο Ιατρός θα υποβάλει το τιμολόγιο ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του στο e-

dapy, ενώ παράλληλα θα αποστέλλει και το φυσικό παραστατικό.».   

Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση της πρώτης εκκαθάρισης και αποζημίωσης ιατρών και 

φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του Ν. 4798/2021 που εντάσσονται στο Εθνικό 

πρόγραμμα εμβολιασμών, για το σύνολο των πραγματοποιηθέντων ραντεβού και 

εμβολιασμών έως και 31/12/2021, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο σημείο 2 

που καθιστούν χρονοβόρα μόνο την πρώτη πληρωμή, θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 

15/01/2022. 
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