ΚΕΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ενημέρωση 6 Απριλίου 2020

1. Αναβολή συνεδριάσεων ΚΕΠΑ μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 - Παράταση για 3 µήνες των

2.
3.

4.
5.
6.

αναπηρικών παροχών σύνταξης, επιδομάτων πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης,
σύμφωνα µε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. (ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος A’ 55/11.03.2020
file:///C:/Users/Neurosocial/Downloads/document%20(13).pdf )
Άυλη συνταγογράφηση - Επανέκδοση συνταγών χρονίως πασχόντων
Δεν χρειάζεται πια εξουσιοδότηση, μπορεί να πάει ο συγγενής-συνοδός στο φαρμακείο
του ΕΟΠΥΥ µε την αστυνομική του ταυτότητα και το ΑΦΜ του. Εκεί συμπληρώνει ένα
έντυπο που τους δίνει το φαρμακείο. (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ
68Α/20-03-2020 file:///C:/Users/Neurosocial/Downloads/document%20(14).pdf )
Συνταγές για φάρμακα που χρειάζονται 'στερούμεθα', συνεχίζουν την ίδια διαδικασία.
Μπορεί ο ασθενής να κλείσει ηλεκτρονικά ραντεβού στο φαρμακείο ΕΟΠΥΥ για να µην
περιμένει στην ουρά.
ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΕΟΠΥΥ: ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΕΜΠΤΗ 8πµ-6µµ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8πµ-2µµ

7. ΑΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ:

αφορά το σύνολο των φαρμάκων, ακόμα και τα ακριβά φάρμακα του ΕΟΠΥΥ
και τα φάρμακα της ΣΚΠ
 σύνδεση από τον ασθενή στην διαδικτυακή πύλη www.gov.gr
 κατηγορία υπηρεσιών: <<υγεία και πρόνοια>>
 φάκελος ασθενή
 άυλη συνταγογράφηση
 είσοδος στην υπηρεσία
 είσοδος Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 είσοδος στην εφαρμογή µε κωδικούς taxisNet
 µμεταφορά στη σελίδα ΑΑΔΕ, όπου γίνεται πιστοποίηση των στοιχείων. Μετά
πατάτε εξουσιοδότηση για την ΗΔΙΚΑ
 εισαγωγή ΑΜΚΑ και είσοδος
 εμφανίζεται σύνοψη των στοιχείων σας και πατάτε επιβεβαίωση
 µεπτά την επιτυχή σύνδεση, εισέρχεστε στην αρχική σελίδα πρωτοβάθμιας υγείας,
επιλέγετε άυλη συνταγογράφηση, και δηλώνετε email ή κινητό ανάλογα πως επιθυμείτε να
λαμβάνετε τις συνταγές που γράφει ο ιατρός
 στο sms θα λαμβάνετε τον αριθμό της συνταγής
 στο email θα λαμβάνετε ολόκληρη τη συνταγή
 ο φαρμακοποιός του φαρμακείου της γειτονιάς ή του φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ αναζητά
µε τον κωδικό τη συνταγή
Αναλυτικός Οδηγός για την ενεργοποίηση της Άυλης Συνταγογράφησης υπάρχει
στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/VAADIN/help/manual_nopaper_eprescription_taxisnet.pdf


8. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)

Συμμετέχοντας στην Εθνική προσπάθεια για την προστασία της δημόσιας υγείας, ο ΟΠΕΚΑ δημιούργησε
δύο νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις, για την εξυπηρέτηση Ατόμων με αναπηρία και Ανασφαλίστων
Υπερηλίκων, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται χωρίς φυσική παρουσία.
Από 24/03 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία, να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr), να συμπληρώσουν την online αίτηση για
το Προνοιακό Επίδομα Αναπηρίας (Νέες αιτήσεις και αιτήσεις ανανέωσης) και το Επίδομα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Ανασφάλιστου Υπερήλικα.
 Για τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα αιτήσεις στο https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/ilektronikesypiresies/aitisi-pronoiako-anapiriko-epidoma/
 Για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστου Υπερήλικα αιτήσεις
στο https://opeka.gr/anasfalistoi-yperilikes/ilektronikes-ypiresies/aitisi-epidoma-anasfalistonyperilikon/
Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και την υποβολή της, ο πολίτης κατοχυρώνει την
ημερομηνία έναρξης του δικαιώματός του, σε περίπτωση που κριθεί δικαιούχος των αιτηθέντων παροχών

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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