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Ο Οργανισμός

• Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) είναι Ν.Π.Δ.Δ. αποτελώντας τον 

κύριο φορέα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας από τη 1η Ιανουαρίου 2012

• Συστήθηκε από τον ν.3918/2011 – ΦΕΚ Α΄31/2.3.2011

• Αρχικά, στον νέο φορέα συνενώθηκαν το τμήμα Υγείας των ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ

• Στη συνέχεια, εντάχθηκαν τα ΤΑΥΤΕΚΩ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

• Σε όρους Τ.Π.Ε. ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διαμοιράστηκε τις κεντρικές υποδομές του πρώην Ι.Κ.Α. και 

«κληρονόμησε» το σύνολο των υφιστάμενων εφαρμογών που αφορούσαν στις επιχειρησιακές του 

διαδικασίες.



10 εκ. 5,6 δισ.1.340

σημεία 
εξυπηρέτησης

20.000103

εργαζόμενοι
συνεργαζόμενοι 

πάροχοι ασφαλισμένοι
ετήσιος 

προϋπολογισμός
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Ο Οργανισμός σε αριθμούς
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Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
&

ψηφιακός μετασχηματισμός



Κυβέρνηση-προς-Επιχειρήσεις (Government to Business - G2B):

υπηρεσίες Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τελικούς αποδέκτες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις

Κυβέρνηση-προς-εργαζόμενους (Government to Employees -

G2E)

Κυβέρνηση-προς-Κυβέρνηση (Government to Government -

G2G): διαδικασίες που αφορούν στις σχέσεις αλληλεπίδρασης

μεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των άλλων δημόσιων οργανισμών

Κυβέρνηση-προς-Πολίτες (Government to Citizen - G2C):

διαδικασίες που αφορούν στις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των πολιτών

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καλείται να εφαρμόσει υπηρεσίες ηλ. διακυβέρνησης όλων των κατηγοριών
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Ε.Ο.Π.Υ.Υ. & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση



• Απαρχαιωμένες κεντρικές υποδομές (φιλοξενία στην κεντρική υπολογιστική υποδομή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο 

πλαίσιο σχετικής προγραμματικής συμφωνίας)

• Περιορισμένη υποστήριξη διαμοιραζόμενη με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (στο πλαίσιο σχετικής προγραμματικής 

συμφωνίας)

• Εξυπηρέτηση 11.000 τελικών παρόχων (15.000 υποβολές μηνιαίως) στο eΔΑΠΥ

• Πληρωμή των παρόχων με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο (πληρωμή 90% του τιμολογίου και το 10% σε 

αναμονή για έλεγχο και τελική εκκαθάριση με άμεσο αποτέλεσμα τη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων 

οφειλών) 

• Συσσώρευση έντυπου υλικού υποβολών στις ΠΕ.ΔΙ.

• Απαρχαιωμένος εξοπλισμός προσωπικού

• Εξυπηρέτηση 11.000 τελικών παρόχων (11.000 υποβολές μηνιαίως) που αφορούν στην φαρμακευτική 

δαπάνη (εκτός ΦΥΚ) στην ΚΜΕΣ
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Κατάσταση Υποδομών Τ.Π.Ε. 2015



στρατηγική και πράξη

O Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού :

• Μεταρρύθμιση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου για την υλοποίηση του 

σχεδίου

• Ανασχεδιασμός υφιστάμενων διαδικασιών και βελτιστοποίηση 

παραδοσιακών μεθόδων

• Εκπαίδευση προσωπικού στις νέες διαδικασίες

• Υποβοήθηση λήψης αποφάσεων βασιζόμενη στις επιστήμες της στατιστικής 

και πληροφορικής

• Επένδυση σε προηγμένες τεχνολογικά λύσεις και δομικές μεταρρυθμίσεις 
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Σχέδιο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2015 - 2021
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Βασικοί πυλώνες Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΕΟΠΥΥ

Βελτίωση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας

Έλεγχος Δαπανών & Παραβατικότητας

Χρήση νέων τεχνολογιών και αναβάθμιση υποδομών-εφαρμογών
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Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2015 - 2021

• Νέο σύγχρονο datacenter

• Εγκατάσταση Oracle Exadata

• Μετάβαση εφαρμογών στο Cloud

• Ανανέωση υποδομών προσωπικού

• Συνεχείς αναβαθμίσεις πληροφοριακών συστημάτων για την κάλυψη των θεσμικών αλλαγών

• Σύστημα αποθήκευσης και ψηφιοποίησης εγγράφων

• Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος συγκέντρωσης, ανάλυσης, επεξεργασίας και απεικόνισης

δεδομένων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με χρήση στοχαστικών μοντέλων

• Λογισμικό αρχειοθέτησης και διακίνησης εγγράφων και παροχή υπηρεσιών προσδιορισμού επιπέδου

συμμόρφωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με τον GDPR

• Κατασκευή συνεδριακού & εκπαιδευτικού κέντρου
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Χρηματοδότηση Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2015 - 2021

Μέσω της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξοικονόμησε άνω

των 50εκ. € το διάστημα 2016 – 2020.

Πρακτικά, το σύνολο των δράσεων Τ.Π.Ε. στρατηγικού σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού, έχουν

αυτοχρηματοδοτηθεί από το όφελος που έχει προκύψει από την εφαρμογή τους, λαμβάνοντας υπόψη

αποκλειστικά το όφελος λόγω περικοπών (στο πλαίσιο της τελικής εκκαθάρισης), χωρίς να λαμβάνουμε

υπόψη και τα αντίστοιχα οφέλη λόγω μείωσης των υποβολών ή της εξοικονόμησης διοικητικού κόστους στο

πλαίσιο αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών
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Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

ταυτότητα έργου

o Πυλώνας ανάκαμψης: 3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

o Άξονας: 3.3 Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος 
υγείας

o Τίτλος δράσης: Ψηφιακός Μετασχηματισμός του τομέα της υγείας

o Κωδικός δράσης Τ.Α.Α.: 16752

o Τίτλος έργου: Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

o Προϋπολογισμός: 31,44 εκ. € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

o Φορέας ευθύνης: Υπουργείο Υγείας

o Φορέας υλοποίησης: Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
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σύντομη περιγραφή

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υλοποιεί ένα σύνθετο στρατηγικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού το οποίο θα του επιτρέψει να αναβαθμίσει

τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο προς τους συμβεβλημένους παρόχους όσο και στο σύνολο των πολιτών της χώρας.

Κύριος άξονας του συγκεκριμένου σχεδίου αποτελεί η υλοποίηση των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού που έχουν

προγραμματισθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0). Στο εν λόγω σχέδιο, ο

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει αναλάβει την υλοποίηση της εμβληματικής δράσης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» και η

οποία περιλαμβάνει τον πλήρη εκσυγχρονισμό του Οργανισμού σε όρους τεχνολογιών πληροφορικής και συστημάτων που

χρησιμοποιεί.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
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στόχοι έργου

Ενίσχυση της διαφάνειας:

• παροχή έγκυρων και εύλογων χρηματοοικονομικών πληροφοριών στην διοίκηση, θεσμικούς χρήστες, τους παρόχους των

πόρων και τους αποδέκτες των υπηρεσιών στη μείωση του χρόνου επεξεργασίας των απαιτούμενων για τη λειτουργία του

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στοιχείων,

• άμεσο έλεγχο των συναλλαγών και ιατρικών πράξεων και την ομαλή ροή και επικοινωνία με τα υπόλοιπα πληροφοριακά

συστήματα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του Υπουργείου Υγείας αλλά και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

• διαλειτουργικότητα του Συστήματος με τα συστήματα άλλων φορέων του δημοσίου,

• απλούστευση και βελτίωση συγκεκριμένων διαδικασιών και την γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ

των εμπλεκόμενων τμημάτων και Φορέων

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
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στόχοι έργου

Αποδοτικότητα και ανάπτυξη :

• βελτιστοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής με τους παρόχους υγείας

• ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου εκκαθάρισης των αποζημιούμενων δαπανών υγείας

• αμεσότερη και ευκολότερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών σε θέματα παροχών υγείας

• βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού,

• αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των εργαζομένων,

• αύξηση της ασφάλειας, αλλά και της διαφάνειας των εργασιών,

• βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος των εργαζομένων,

• παροχή ανοικτών δεδομένων υγειονομικού και χρηματοοικονομικού χαρακτήρα στους τρίτους ενδιαφερόμενους

• βελτίωση των διαδικασιών κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού και την εναρμόνισή τους με

διεθνείς πρακτικές, ιδίως σε ό,τι αφορά στον προϋπολογισμό επιδόσεων και την επισκόπηση δαπανών και

δραστηριοτήτων.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
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στόχοι έργου

Επίτευξη στόχων δημοσιονομικού χαρακτήρα:

• πρόβλεψη και προϋπολογισμός ροών εξόδων για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

• τροφοδοσία με αξιόπιστα στοιχεία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, με στόχο τη βελτιστοποίηση των πολιτικών υγείας

και την προάσπιση της δημοσίας υγείας.

• αποτελεσματικές διαδικασίες και υποστηρικτικά συστήματα ώστε οι κάθε φύσεως συναλλαγές του Οργανισμού να

πραγματοποιούνται με ταχύτητα και ασφάλεια

• ικανοποίηση της ανάγκης για πλήρη ενημέρωση των πολιτών και κάθε ενδιαφερόμενου σχετικά με τις παρεχόμενες

υπηρεσίες υγείας

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
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συμβάσεις έργου

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Η δράση περιλαμβάνει τα εξής υποέργα :

• Υποέργο 1

Υπηρεσίες Διασφάλισης Ποιότητας και Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

προϋπολογισμός 1.3 εκ. €

• Υποέργο 2

Παροχή υπηρεσιών προμήθειας, ανάπτυξης, παραμετροποίησης λογισμικού και λοιπών υποστηρικτικών συστημάτων και

συναφείς υπηρεσίες, προϋπολογισμός 30.1 εκ. €
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υπηρεσίες έργου

Υπηρεσίες Διασφάλισης Ποιότητας και Τεχνικής Υποστήριξης

Παροχή υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας και τεχνικής υποστήριξης σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

υπηρεσίες οι οποίες κρίνονται άμεσης προτεραιότητας λόγω της ανάγκης άμεσης υλοποίησης του σχετικού έργου, το οποίο

είναι ιδιαίτερο πολύπλοκο επιχειρησιακά και τεχνικά.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του σχετικού έργου, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων

στον Οργανισμό και το μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων και την απαίτηση συνεχούς ανταλλαγής στοιχείων ανάμεσα στα

εμπλεκόμενα μέρη, δημιουργούν την ανάγκη έγκαιρης και αξιόπιστης επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης:

• Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης 1ου και 2ου επιπέδου

• Διάθεση του απαραίτητου τεχνικού προσωπικού

• Εγκατάσταση και χρήση Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων (Ticket Management System)
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o Θεματική Περιοχή 1: Παροχή υπηρεσιών προμήθειας, ανάπτυξης, παραμετροποίησης λογισμικού και λοιπών υποστηρικτικών 

συστημάτων

o Επιχειρησιακή Ενότητα 1 : Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

o Επιχειρησιακή Ενότητα 2 : Διαχείριση και παρακολούθηση αποζημίωσης δαπανών

o Επιχειρησιακή Ενότητα 3 : Ψηφιακές Υπηρεσίες σε παρόχους υγείας και πολίτες

o Επιχειρησιακή Ενότητα 4 : Επεξεργασία, διαχείριση δεδομένων, ανάλυση και διαλειτουργικότητα

o Θεματική Περιοχή 2: Λειτουργία και Υποστήριξη Call Center / Help Desk και Συναφείς Υπηρεσίες

o Θεματική Περιοχή 3: Υλοποίηση Μέτρων Συμμόρφωσης GDPR - Κυβερνοασφάλειας και Συναφείς Υπηρεσίες

o Θεματική Περιοχή 4: Ενέργειες διάχυσης και ενημέρωσης

o Θεματική Περιοχή 5: Προμήθεια εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού για την ασφάλεια των συστημάτων & Υπηρεσίες Ασφάλειας

o Θεματική Περιοχή 6: Μελέτες & Παραγωγική Λειτουργία Έργου

Θεματικές περιοχές

Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
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κύρια υποσυστήματα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης & Εκκαθάρισης 

Σύστημα Διαχείρισης Ανοικτής Περίθαλψης Σύστημα Διαχείρισης Κλειστής Περίθαλψης

Σύστημα Ελέγχου & Εκκαθάρισης Συνταγών Φαρμάκου Σύστημα Διαχείρισης Παροχών - Ιατρικών Υλικών - ΣΕΔ 

Σύστημα Διαχείρισης Ατομικών Αιτημάτων Σύστημα Διαχείρισης Δαπανών Ευρωπαίων Πολιτών 

Σύστημα Διαχείρισης Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ Σύστημα Διαπραγμάτευσης Τιμών, Αξιολόγησης Παρόχων

Σύστημα Διαχείρισης Μητρώων Προϊόντων, Προμηθευτών και Συμβάσεων Σύστημα Διαχείρισης Ασθενών, Υπηρεσιών Υγείας και Κωδικοποιήσεων
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κύρια υποσυστήματα

Διαχείριση και Παρακολούθηση Αποζημίωσης Δαπανών

Σύστημα Παρακολούθησης Προϋπολογισμού σε Πραγματικό Χρόνο

Σύστημα Ελέγχων & Εγκρίσεων Δαπανών σε Πραγματικό Χρόνο

Σύστημα Άϋλων Υποβολών Παρόχων

Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης
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κύρια υποσυστήματα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις και Πολίτες

Ενιαία Ηλεκτρονική Πύλη ΕΟΠΥΥ (ΕΟΠΥΥ- ΚΜΕΣ)

Πλατφόρμα Ραντεβού σε ΠΕ.ΔΙ. & Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ

Πλατφόρμα Διάθεσης ΦΥΚ από Ιδιωτικά Φαρμακεία

Πλατφόρμα Eservices (προς πολίτες)
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κύρια υποσυστήματα

Σύστημα Επεξεργασίας, Διαχείρισης Δεδομένων και Διαλειτουργικότητας

Πλατφόρμα Διεπαφής & Ολοκλήρωση με Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας ΗΔΙΚΑ

Πλατφόρμα Διεπαφών με Τρίτα Συστήματα (Service Bus)

Μετάπτωση Εφαρμογών & Δεδομένων στα Νέα Συστήματα

Σύστημα Επεξεργασίας Δεδομένων με Τεχνικές Analytics, Μηχανικής Μάθησης και Επιχειρηματικής Ευφυίας 
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Χρονοδιάγραμμα ενεργειών

Νοε. Μαι. Ιουν. Ιουν.

Χαρτογράφηση 
υφιστάμενης 
κατάστασης

Διαβούλευση τεχνικών 
προδιαγραφών έργου

Προκήρυξη 
διαγωνιστικής 
διαδικασίας

Κατάθεση τεχνικού 
δελτίου έργου στο 

Τ.Α.Α.
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