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Γενική Δ/νση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Διεύθυνση Πληροφορικής 

Κηφισίας 39 – Μαρούσι, ΤΚ 15123 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΩΦΕΙΛΩΝ  

ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2011 

Ενημερώνουμε όλους τους συμβεβλημένους παρόχους υγείας του ΤΑΠ - ΔΕΗ, για την 

διαδικασία, που χρειάζεται να ακολουθήσουν προκειμένου να προχωρήσει η αποπληρωμή 

των απαιτήσεων τους, πριν την μεταφορά στον ΕΟΠΥΥ. Όσοι πάροχοι έχουν ήδη εφαρμόσει 

το σημείο (Α) της παρακάτω διαδικασίας, για απαιτήσεις του ΟΠΑΔ, δεν χρειάζεται να το 

επαναλάβουν. 

Ειδικότερα: 

Α) Διατίθεται υπηρεσία στην ενότητα Εφαρμογές στη σελίδα του ΕΟΠΥΥ  

(www.eopyy.gov.gr/ Εφαρμογές/Ληξιπρόθεσμες Οφειλές) μέσω της οποίας κάθε Πάροχος  

Υγείας δηλώνει μόνο ότι:  

 αποδέχεται τους όρους της διαδικασία εκκαθάρισης και  

 τον Τραπεζικό Λογαριασμό (ΙΒΑΝ),  

προκειμένου να προχωρήσουν οι Επιτροπές που έχουν ήδη συσταθεί στην οριστικοποίηση 

των αντίστοιχων εκκαθαρίσεων. Η σύνδεση στη νέα αυτή υπηρεσία γίνεται: 

1. Από τους Παρόχους Υγείας που είναι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή eΔΑΠΥ 

Ανοικτής Περίθαλψης- Επισκέψεις, με τους κωδικούς που διαθέτουν. 

2. Από τους εγγεγραμμένους Παρόχους στην εφαρμογή Πίνακα Υποβολών και 

Υπολοίπων, όπου είχαν δηλώσει τις απαιτήσεις τους για το διάστημα που αφορούσε 

πριν την 1/1/2012), με τους κωδικούς που διαθέτουν. 

Μόνο στην περίπτωση που οι κωδικοί σύνδεσης στην εφαρμογή του Πίνακα Υποβολών 

και Υπολοίπων έχουν απολεσθεί θα γίνεται: 

α) νέα Εγγραφή στο Εφαρμογές/Ληξιπρόθεσμες Οφειλές/ Πιστοποίηση 

Ληξιπρόθεσμων χωρίς Κλειδάριθμο (για όσους δεν πήραν κλειδάριθμο) ή  

  

 

      Αθήνα, 9/7/2013 

                     Αρ.Πρωτ.:451                

                       Προς: 

                Παρόχους Υγείας 
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β) Επανεγγραφή στο Εφαρμογές/Ληξιπρόθεσμες Οφειλές/ Πιστοποίηση 

Ληξιπρόθεσμων με Κλειδάριθμο (για όσους πήραν κλειδάριθμο) με λήψη νέου 

κλειδαρίθμου από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και νέα Ενεργοποίηση.  

Και στις δυο περιπτώσεις δηλώνεται καινούργιος κωδικός χρήστη. 

3. Στην περίπτωση που δεν διαθέτατε ποτέ κωδικούς σε καμία από τις δύο παραπάνω 

εφαρμογές, πρέπει να γίνει εγγραφή www.eopyy.gov.gr/ σύνδεσμος  Εφαρμογές / 

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές /Πιστοποίηση Ληξιπρόθεσμων με Κλειδάριθμο, με παραλαβή 

κλειδαρίθμου από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Ενεργοποίηση. 

Β) Στην συνέχεια οι Πάροχοι Υγείας, μέσω της νέας υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ 

(www.eopyy.gov.gr/Εφαρμογές/Ληξιπρόθεσμες Οφειλές), θα ενημερώνονται συνεχώς για 

την εξέλιξη της πορείας αποπληρωμής τους και τον χρόνο, που θα πρέπει να προσέλθουν 

ανάλογα με το μήνυμα, στην αντίστοιχη Υπηρεσία του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠΔΕΗ, 

 

 

1 ΑΘΗΝΑ Λ.Ιωνίας 166, Κ.Πατήσια, 3
ος

 

όροφος 

Ευδ.Ζεϊβέκη – 

Κ.Γιαννούκου 

2 ΑΙΓΑΙΟ Εθν.Αντιστάσεως 31, 

Πειραιάς - 18531 

Αναστασόπουλος 

Κων. 

3 ΕΥΒΟΙΑ Ταμυναίων 5-7, Αλιβέρι - 

34500 

Χουχούμη 

Μαρία 

4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εθν.Άμυνας 9
Α
, Θεσσαλονίκη 

- 54621 

Κουτσοσίμος 

Εμμαν. 

5 ΚΟΖΑΝΗ Μακρυγιάννη 1, Κοζάνη - 

50100 

Κυριαζή Αικατ. 

6 ΛΑΜΙΑ Θερμοπυλών 12, Λαμία – 

35100 

Πολύζου Αικατ. 

7 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Πολυβίου 11, Μεγαλόπολη – 

22200 

Μπέμπης Αθαν. 

8 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 25
ης

 Μαρτίου & Γονατά 1, 

Πτολεμαϊδα – 50200 

Γεωργιάδης 

Νικολ. 

9 ΤΡΙΠΟΛΗ Ναυαρίνου & Λυκούργου, 

Τρίπολη – 22100 

Κοντοπούλου 

Μάρθα 

 

 

προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή: φορολογικά 

παραστατικά (τιμολόγια), ενημερότητες (φορολογική/ασφαλιστική), δήλωση factoring ή 

εκχώρησης (στις περιπτώσεις που υπάρχει), υπεύθυνη δήλωση (συμπληρωμένη χειρόγραφα 

και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), για να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής 

των αντίστοιχων δαπανών. Σε περίπτωση factoring ή εκχώρησης καθώς και σε οποιαδήποτε 

άλλη περίπτωση μεταβίβασης της απαίτησης θα πρέπει η προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση 

να συνυπογράφεται από τον πάροχο και από εκείνον στον οποίο έχει μεταβιβαστεί η 

απαίτηση. 

 Επισημαίνουμε ότι η οριστικοποίηση και αποπληρωμή θα πραγματοποιείται μόνον 

εφόσον ο πάροχος δηλώσει με τους κωδικούς του στην ηλεκτρονική υπηρεσία ότι 

αποδέχεται την αναφερόμενη διαδικασία. 

mailto:propar@eopyy.gov.gr
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 Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε, ότι για απαιτήσεις σας, που δεν έχει δοθεί 

προκαταβολή, θα σας αποδοθούν στο 100% του ποσού, αφαιρουμένων των 

εκπτώσεων, που προβλέπονται στη με αριθμ. ΟΙΚ.9425/2013 (ΦΕΚ 188 Β’/04-02-

2013) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. οικ.18579 (ΦΕΚ 427 

Β’/25-02-2013) ΚΥΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων. 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

              Γ. ΑΓΓΟΥΡΗΣ                                                  Φ.ΠΕΡΔΙΚΗ 


