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Οδηγίες Εκτέλεσης Γνωματεύσεων για Ε-ΔΑΠΥ
σε εφαρμογή του άρθρου 53 της ΠΝΠ
α) Γνωματεύσεις για τις οποίες δεν απαιτείται η εκτύπωση του σώματος της
γνωμάτευσης
Οι συγκεκριμένες γνωματεύσεις αφορούν χρόνια αγωγή αναλωσίμων που έχουν ληφθεί ξανά στο παρελθόν
(ταινίες ζαχάρου, σκαρφιστήρες, βελόνες ινσουλίνης, σκευάσματα ειδικής διατροφής, επιθέματα, στομίες,
καθετήρες, ενοικίαση αναπνευστικών συσκευών).
Για τις γνωματεύσεις που θα εκδοθούν με αυτή τη διαδικασία δεν απαιτείται η εκτύπωση τους σε έντυπη μορφή.
Ακόμα και αν την εκδώσει ο γιατρός δεν απαιτείται υποβολή της αφού αναγράφεται στο κάτω μέρος της:
"Δεν απαιτείται Υπογραφή Ιατρού"

"Δεν απαιτείται υπογραφή Ελεγκτή Ιατρού"

Η εκτέλεσή της πραγματοποιείται με τον αριθμό Barcode της γνωμάτευσης.

Όταν καταχωρηθεί ο Αριθμός Barcode στο πεδίο "Αριθμός Γνωμάτευσης" και ανακτηθεί
εμφανίζεται κλικαρισμένο με πράσινο χρώμα το τετραγωνάκι "Λόγω έκτακτων μέτρων".

η γνωμάτευση,

Το παραστατικό εκτέλεσης που εκδίδεται όταν εκτελεστεί μια τέτοια γνωμάτευση στο σύστημα του E-ΔΑΠΥ φέρει
το κείμενο:

Απαιτείται υπογραφή και αριθμός

Αστυνομικής Ταυτότητας του δικαιούχου στο έντυπο της

εκτέλεσης στα πεδία που εκτυπώνονται στο κάτω δεξί μέρος της σελίδας.

Σε περίπτωση παραλαβής από συγγενή α' ή β' βαθμού ή τρίτο πρόσωπο συμπληρώνεται πλήρως το έντυπο
παραλαβής που ίσχυε ως σήμερα και υποβάλλεται μαζί με το έντυπο εκτέλεσης της γνωμάτευσης. (Σας το
αποστέλλουμε πάλι)

β) Γνωματεύσεις που δεν εμπίπτουν στα ανωτέρω
Αν ο ασθενής λαμβάνει το είδος πρώτη φορά (ταινίες ζαχάρου, σκαρφιστήρες, βελόνες ινσουλίνης, σκευάσματα
ειδικής διατροφής, επιθέματα, στομίες, καθετήρες, ενοικίαση αναπνευστικών συσκευών) καθώς και είδος που
χορηγείται εφάπαξ (ζώνη, επιγονατίδα, αερόστρωμα, νοσοκομειακή κλίνη κλπ) το σύστημα το αναγνωρίζει και

δεν εμφανίζεται κλικαρισμένο με πράσινο χρώμα το τετραγωνάκι "Λόγω έκτακτων μέτρων".
Οι γνωματεύσεις αυτές εκτελούνται όπως εκτελούνταν μέχρι σήμερα με προσκόμιση πρωτότυπης
υπογεγραμμένης γνωμάτευσης από τον θεράποντα ιατρό και θεώρηση από ελεγκτή ιατρό , όπου απαιτείτο.
Απαιτείται υπογραφή δικαιούχου.
Σε περίπτωση παραλαβής από συγγενή α' ή β' βαθμού ή τρίτο πρόσωπο συμπληρώνεται πλήρως και το έντυπο
παραλαβής που ίσχυε ως σήμερα και υποβάλλεται μαζί με το έντυπο εκτέλεσης της γνωμάτευσης.

