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Ανακοίνωση 

ΘΕΜΑ: Έναρξη εκτελέσεων γνωματεύσεων αναπνευστικών συσκευών που διατίθενται με 

ενοίκιο με τη χρήση άυλων barcodes 

 

Από τις 14/6/2022 υλοποιήθηκε από τη Διοίκηση του Οργανισμού μια 

προσπάθεια αρκετών μηνών που είχε σκοπό να διασφαλισθεί η διάθεση στους 

ασφαλισμένους  ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας.  Συγκεκριμένα ξεκίνησε  η 

διαδικασία εκτέλεσης με άυλα barcodes γνωματεύσεων αναπνευστικών συσκευών 

που διατίθενται με ενοίκιο. Μέσα από τη διαδικασία απόδοσης άυλων barcodes στις 

αναπνευστικές συσκευές τέθηκαν από τις υπηρεσίες του Oργανισμού και 

εξασφαλίστηκαν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συσκευών έτσι ώστε οι 

αναπνευστικές συσκευές που διατίθενται στους ασφαλισμένους  να παρέχουν 

σύγχρονες και αποτελεσματικές θεραπείες. 

Η Διοίκηση του Οργανισμού αντιμετώπισε με υπευθυνότητα και συνέπεια όλες 

τις δυσκολίες του μεγάλου αυτού εγχειρήματος δίνοντας στις εισαγωγικές εταιρείες 

και τους παρόχους προθεσμίες και αναβολές στην έναρξη εκτέλεσης καθώς και όλες 

τις τεχνικές διευκολύνσεις από το πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ έτσι ώστε να 

υλοποιηθεί απρόσκοπτα η λήψη άυλων barcodes από όλες τις αναπνευστικές 

συσκευές που τηρούν τις σχετικές προδιαγραφές. Ήδη σήμερα οι αναπνευστικές 

συσκευές που έχουν ενταχθεί στο σύστημα και έχουν λάβει άυλα barcodes 

υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των ασφαλισμένων, όπως φαίνεται και στον παρακάτω 

πίνακα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στην κάλυψη των 

ασφαλισμένων και στην εκτέλεση όλων των γνωματεύσεων με αναπνευστικές 

συσκευές.  

 

 

 

 

 

 

Μαρούσι,  17/06/2022 

 

Γενική Δ/νση: Οργάνωσης και Σχεδιασμού  

Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας 
Δ/νση:  Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Τμήμα: Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης -
Τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού  

Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής 

Τηλ.: 210 8110890-894, 210 8110868     
Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123 

E-mail: medproducts@eopyy.gov.gr 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝ/ΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΠΝ. ΣΥΣΚΕΥΗΣ  ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
2022 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΜΕ ΑΥΛΑ BARCODES 

00017 CPAP AUTO 17.805 24.629 

00008 CPAP ΑΠΛΗ 1.336 1.338 

00418 BiPAP 858 1.594 

00261 BiPAP S/T 1.545 1.856 

00027 ΑΝΑΠΝ. ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΓΚΟΥ 
ΠΙΕΣΗΣ 

237 381 

00013 ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ 9.415 35.552 

99992 ΣΕΡΒΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ 0 43 

100061-4 ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 54.110 66.797 

 

Οι ασφαλισμένοι έχουν πρόσβαση για την εκτέλεση των γνωματεύσεών τους σε 

όλους τους συμβεβλημένους παρόχους αναπνευστικών συσκευών, στοιχεία των 

οποίων μπορούν να αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ στον εξής 

σύνδεσμο: 

https://eservices.eopyy.gov.gr/eSearchAllMaterial/secure/searchBenefits.xhtml   
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