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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Μεηά ηελ νινθιήξωζε ηωλ ηερληθώλ εξγαζηώλ κεηάπηωζεο ζην λέν DATA CENTER ηνπ
ΕΟΠΤΤ, οι ζύνδεζμοι (links) για ππόζβαζη ζηιρ εθαπμογέρ ηος ΔΟΠΤΤ έσοςν
αλλάξει.
Εάλ έρεηε ζηνλ Η/Τ ζαο, απνζεθεπκέλνπο ζειηδνδείθηεο κε ηηο εθαξκνγέο ηνπ ΕΟΠΤΤ δεν
ιζσύοςν πλέον.
πλεπώο, πξέπεη κέζω ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ ΕΟΠΤΤ www.eopyy.gov.gr λα επηιέμεηε
ηελ εθαξκνγή πνπ επηζπκείηε λα έρεηε πξόζβαζε.
Επηζεκαίλεηαη όηη γηα ηελ επηηπρή πξόζβαζε ζα πξέπεη λα εηζάγεηε εθ λένπ ηνπο θωδηθνύο
πξόζβαζεο πνπ ήδε έρεηε νξίζεη.
ε πεξίπηωζε κε επηηπρνύο ζύλδεζεο, λόγω απώλειαρ κωδικών, δίδνληαη ζρεηηθέο νδεγίεο
αλά πεξίπηωζε ΠΑΡΟΥΟΤ ΤΓΕΙΑ.

Α) ΤΜΒΔΒΛΗΜΔΝΟΙ ΠΑΡΟΥΟΙ πος κάνοςν σπήζη ηηρ
εθαπμογήρ E-ΓΑΠΤ ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ - ΔΠΙΚΔΦΔΙ
ε πεξίπηωζε απώιεηαο ζπλζεκαηηθνύ επηιέγεηε απώιεηα ζπλζεκαηηθνύ ζην e ΔΑΠΤ
Αλνηρηήο, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ θιεηδάξηζκν πνπ έρεηε παξαιάβεη από ηελ ΠΕΔΙ θαηά ηελ
εγγξαθή ζαο .
ε πεξίπηωζε απώιεηαο θαη θιεηδαξίζκνπ θάλεηε ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ζην e ΔΑΠΤ ΑΝΟΙΥΣΗ
ρξεζηκνπνηώληαο λένπο θωδηθνύο .
Η δηαδηθαζία είλαη ε αθόινπζε :
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Aπό ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ΕΟΠΤΤ επηιέγεηε Πάποσορ Τγείαρ > e ΓΑΠΤ >Πιζηοποίηζη
Ιαηπών και Παπόσων θαη ζηε ζπλέρεηα Απώλεια ςνθημαηικού

ε πεξίπηωζε απώιεηαο θαη ηνπ θιεηδαξίζκνπ, επηιέγεηε
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ
ρξεζηκνπνηώληαο νέο κωδικό σπήζηη (ν νπνίνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ζε άιιε
εθαξκνγή ηνπ ΕΟΠΤΤ).

Εθόζνλ νινθιεξωζεί ε δηαδηθαζία θαη παξαιάβαηε ηνλ θιεηδάξηζκν από ηελ ΠΕΔΙ,
επηιέγεηε Ελεξγνπνίεζε Υξήζηε.
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Β) ΤΜΒΔΒΛΗΜΔΝΟΙ ΙΑΣΡΟΙ με ηον ΔΟΠΤΤ
ε πεξίπηωζε απώιεηαο ζπλζεκαηηθνύ επηιέγεηε απώιεηα ζπλζεκαηηθνύ ζην e ΔΑΠΤ
Αλνηρηήο, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ θιεηδάξηζκν πνπ έρεηε παξαιάβεη από ηελ ΠΕΔΙ θαηά ηελ
εγγξαθή ζαο.
ε πεξίπηωζε απώιεηαο θαη θιεηδαξίζκνπ θάλεηε ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ζην e ΔΑΠΤ ΑΝΟΙΥΣΗ
ρξεζηκνπνηώληαο λένπο θωδηθνύο.
Η δηαδηθαζία είλαη ε αθόινπζε:
Aπό ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ΕΟΠΤΤ επηιέγεηε Πάποσορ Τγείαρ > e ΓΑΠΤ >Πιζηοποίηζη
Ιαηπών και Παπόσων θαη ζηε ζπλέρεηα Απώλεια ςνθημαηικού

ε πεξίπηωζε απώιεηαο θαη ηνπ θιεηδαξίζκνπ, επηιέγεηε
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ
ρξεζηκνπνηώληαο νέο κωδικό σπήζηη (ν νπνίνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ζε άιιε
εθαξκνγή ηνπ ΕΟΠΤΤ).
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Εθόζνλ νινθιεξωζεί ε δηαδηθαζία θαη παξαιάβαηε ηνλ θιεηδάξηζκν από ηελ ΠΕΔΙ,
επηιέγεηε Ελεξγνπνίεζε Υξήζηε.

Καηόπηλ ζα επηιέμεηε Πάποσορ Τγείαρ > Ιαηπικέρ Τπηπεζίερ > Δγγπαθή Ιαηπών
για Παποσέρ ΔΚΠΤ > Μεηαβολή θαη ζα ζπκπιεξωζνύλ ηα ππνρξεωηηθά πεδία.

Γ ) ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟΙ ΙΑΣΡΟΙ (ΔΚΠΤ) μη ζςμβεβλημένοι

ε πεξίπηωζε απώιεηαο ζπλζεκαηηθνύ επηιέγεηε απώιεηα ζπλζεκαηηθνύ , ωο αθνινύζωο
Πάποσορ Τγείαρ >Ιαηπικέρ Τπηπεζίερ >Δγγπαθή Ιαηπών για Παποσέρ ΔΚΠΤ >
Απώλεια ςνθημαηικού κε ρξήζε ηνπ κλειδαπίθμος πνπ απνδόζεθε από ην ζύζηεκα
θαηά ηελ εγγξαθή ζαο ζηελ εθαξκνγή .
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ε πεξίπηωζε απώιεηαο ζπλζεκαηηθνύ θαη θιεηδάξηζκνπ επηιέγεηε Δπανεγγπαθή Υπήζηη
σπηζιμοποιώνηαρ νέο κωδικό σπήζηη (ν νπνίνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ζε άιιε
εθαξκνγή ηνπ ΕΟΠΤΤ).

Μεηά ηελ επηηπρή πηζηνπνίεζε εκθαλίδεηαη ζειίδα pdf ε νπνία εκπεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο
εγγξαθήο θαη έλαλ θιεηδάξηζκν, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πεξίπηωζε πνπ μεραζηεί
ην ζπλζεκαηηθό ή απαηηείηαη αιιαγή ηνπ.

Γ) ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ

ε πεξίπηωζε απώιεηαο ζπλζεκαηηθνύ επηιέγεηε από ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ΕΟΠΤΤ
Πάποσορ Τγείαρ > e ΓΑΠΤ > Πιζηοποίηζη Φαπμακείων θαη ελ ζπλερεία Δγγπαθή
Υπήζηη σπηζιμοποιώνηαρ νέο κωδικό σπήζηη (ν νπνίνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ήδε ζε άιιε
εθαξκνγή ηνπ ΕΟΠΤΤ).
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Δ) ΠΑΡΟΥΟΙ ΤΓΔΙΑ – ΓΑΠΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ΤΛΙΚΧΝ

ε πεξίπηωζε απώιεηαο
ζπλζεκαηηθνύ,
επηιέγεηε Πάποσορ Τγείαρ >e ΓΑΠΤ
>Πιζηοποίηζη
Ππομηθεςηών
Τλικών
>Απώλεια
ςνθημαηικού
κε ρξήζε ηνπ θιεηδαξίζκνπ πνπ απνδόζεθε από ηελ ΠΕΔΙ θαηά ηελ εγγξαθή ζαο.

ε πεξίπηωζε απώιεηαο θαη ηνπ θιεηδαξίζκνπ επηιέγεηε ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ, ρξεζηκνπνηώληαο
λένπο θωδηθνύο.
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Καηόπηλ ζα απεπζπλζείηε ζηελ αξκόδηα ΠΕΔΙ γηα λα παξαιάβεηε θιεηδάξηζκν θαη ζα ηνλ
ελεξγνπνηήζεηε.

Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ & ΑΓΟΡΑ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ & ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ
Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΑΓΓΟΤΡΗ ΓΔΧΡΓΙΟ
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