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Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ σύσκεψη 
αντιπροσωπείας του ΠΦΣ αποτελούμενης από τον πρόεδρο κ. 
Κωνσταντίνο Λουράντο, τον αντιπρόεδρο κ. Ανδρέα Σοφιανόπουλο, τον 
αντιπρόεδρο κ. Γιάννη Δαγρέ και το μέλος του ΔΣ κ. Σεραφείμ Ζήκα με 
τον Πρόεδρο του οργανισμού κ. Σωτήρη Μπερσίμη. 
 
Αντικείμενα της σύσκεψης ήταν οι μηνιαίες πληρωμές προς τα 
φαρμακεία και η διευθέτηση των διαδικασιών για την κατάθεση 
ΟΛΩΝ των γνωματεύσεων του Ιανουαρίου που αφορούν των 
αναλώσιμα, είδη διατροφής κλπ. και θα κατατεθούν εντός του πρώτου 
20ημέρου του Φεβρουαρίου. 
 
Όσον αφορά τις πληρωμές, επειδή αυτές είναι συνάρτηση της 
ημερομηνίας οριστικοποίησης των ενταλμάτων, συμφωνήθηκε αυτή να 
γίνεται σε ορισμένη ημερομηνία ανά μήνα, ώστε να δρομολογείται 
ταχύτερα και το τελικό στάδιο της πληρωμής. 
 
Όσον αφορά τα αναλώσιμα κλπ είδη που αναφέρονται στην υπογραφείσα 
σύμβαση, τα παραπεμπτικά και οι γνωματεύσεις θα κατατεθούν 
χωρίς να απαιτείται αλλαγή των γνωστών κουπονιών με τα νεότερα 
barcode, σε μία κατάσταση όλα, εκδίδοντας για όλα ένα τιμολόγιο.  
 
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ στις 20 Ιανουαρίου θα ανοίξει το νέο σύστημα 
e-dapy, οπότε: 
 
α.  για τα μέχρι τις 20 Ιανουαρίου εκτελεσθέντα χειρόγραφα 
παραπεμπτικά και γνωματεύσεις θα απαιτηθεί απλά να καταχωρηθούν 
ηλεκτρονικά στο νέο σύστημα και  
 



β.  από τις 20 Ιανουαρίου όλες οι συνταγές θα εκτελούνται πλέον 
ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η χρήση των νέων αριθμών barcode. 
 
Δεν απαιτείται επίσης εγγραφή στο νέο e-dapy όσων φαρμακείων ήταν 
εγγεγραμμένα στο παλαιό αντίστοιχο σύστημα, παρά μόνο για όσα 
φαρμακεία έλαβαν άδεια λειτουργίας από την 1η Ιανουαρίου 2017 και 
μετά. 
 
Για τον μήνα Ιανουάριο θα ισχύσουν οι ίδιες τιμές αποζημίωσης και οι 
ίδιες προϋποθέσεις συνταγογράφησης που ίσχυαν έως τώρα.  
 
Όταν θα εκδοθεί ο νέος ΕΚΠΥ θα οριστούν νέες τιμές αποζημίωσης, που 
θα αναφέρονται στο σύστημα κατά την εκτέλεση των συνταγών.  
 
Θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες μετά από συνεννόηση με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ τις προσεχείς ημέρες και που θα 
αφορούν αποκλειστικά τον Ιανουάριο. 
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