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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 
ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

 
 

1) Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ πάροχοι υγείας από 1/1/2012, οι οποίοι 
υποχρεούνται στην έκδοση τιμολογίων με την υποβολή των λογαριασμών 
δαπανών (ηλεκτρονικά και φυσικά), θα πρέπει να εκδίδουν και να υποβάλουν 
φορολογικά παραστατικά για το σύνολο των αιτουμένων δαπανών, μαζί με 
την κατάθεση των φυσικών παραστατικών στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του 
ΕΟΠΥΥ. 
 
Όσοι πάροχοι υγείας δεν έχουν υποβάλει φορολογικά παραστατικά, για το 
υπόλοιπο των δαπανών, που έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα (δηλαδή το 10% = 
σύνολο λογαριασμού – προκαταβολή), θα πρέπει να προσέλθουν έγκαιρα στις 
Περιφερειακές Διευθύνσεις, να καταθέσουν συμπληρωματικά τιμολόγια, τα οποία 
στην συνέχεια πρέπει να καταχωρηθούν στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ 
και συγκεκριμένα στην οθόνη «Φορολογικά Παραστατικά Προμηθευτών». 
 
2) Σας ενημερώνουμε ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν από την ηλεκτρονική 
υπηρεσία eΔΑΠΥ οι νέες ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης ιατρικών πράξεων, που 
ισχύουν από 05/12/2012, έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία οι παρακάτω 
λειτουργίες: 

 
• Οι υφιστάμενοι κωδικοί μαγνητικών και αξονικών τομογραφιών 

καταργήθηκαν και δεν είναι πλέον αποδεκτοί σε μια ηλεκτρονική υποβολή. 
• Έχουν δημιουργηθεί νέοι κωδικοί, για τις μαγνητικές και τις αξονικές 

τομογραφίες, ανάλογα με τους τύπους μηχανημάτων, όπως προβλέπεται 
με τη νέα ασφαλιστική αποζημίωση. Για τους κωδικούς αυτούς μπορείτε να 
ενημερωθείτε από το site του ΕΟΠΥΥ στην επιλογή: Εφαρμογές � eΔΑΠΥ � 
Ιατρικές πράξεις ανά ειδικότητα (στο αρχείο αυτό παραμένουν και οι παλιοί 
κωδικοί, αλλά χωρίς τιμές). 

• Σε όσες υποβολές έχουν πραγματοποιηθεί ήδη, με τους παλιούς 
κωδικούς, έχει προχωρήσει αυτόματος υπολογισμός των δαπανών, με 
αντικατάσταση των παλιών κωδικών με τους νέους και δεν απαιτείται 
καμία ενέργεια από τους παρόχους υγείας. Τα υπολογιζόμενα ποσά είναι 
διαθέσιμα, για κάθε υποβολή, στον web λογαριασμό κάθε παρόχου. 

• Από σήμερα, όλες οι ηλεκτρονικές υποβολές, είτε με απ’ ευθείας 
καταχώρηση, είτε με την διαδικασία αποστολής αρχείου, πρέπει να γίνονται 
μόνο με τους νέους κωδικούς, διαφορετικά θα απορρίπτονται. 
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