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ΠΡΟ:

1.Περιφερειακζσ Διευθφνςεισ ΕΟΠΥΥ
(Τμήματα Παροχϊν Αςθζνειασ)
2.Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταςτήματα
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(Τμήματα Παροχϊν Αςθζνειασ)
3.ΟΑΕΕ Ακαδημίασ 22 Τ.Κ.10671 Αθήνα
(Τμήματα Παροχϊν Αςθζνειασ)
4.ΟΠΑΔ Δ/νςη Υγειονομικήσ Περίθαλψησ
(Τμήματα Παροχϊν Αςθζνειασ)
Ηπείρου 38 Αθήνα
5.ΟΓΑ Δ/νςη Παροχϊν
Πατηςίων 30 Αθήνα
6.Οίκοσ Ναφτου
Κ.Παλαιολόγου 15 Πειραιάσ
(Τμήματα Παροχϊν Αςθζνειασ)
7.ΤΑΥΤΕΚΩ
Πατηςίων 54 Τ.Κ.10682 Αθήνα
(Τμήματα Παροχϊν Αςθζνειασ)

Θέμα : «Παξνρή πξόζζεησλ νδεγηώλ γηα ηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο αγνξάο
αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη ζθεπαζκάησλ εηδηθήο δηαηξνθήο»
ηα πιαίζηα ηεο απόδνζεο δαπάλεο γηα ηα αλσηέξσ είδε ζε
αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ από ηα Σκήκαηα Παξνρώλ ησλ θνξέσλ πνπ εληάρζεθαλ
ζηνλ ΔΟΠΤΤ, εθδόζεθε, θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνύ
Παξνρώλ ηνπ ΔΟΠΤΤ, ην ππ’αξηζκ.221/13-1-12 έγγξαθν (δηεπθξηληζηηθό ηνπ
ππ’αξηζκ.Γ55/888/28-12-11 εγγξάθνπ καο), ζύκθσλα κε ην νπνίν, γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ, παξέρεηαη ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο
δηθαηνύρνπο ε δπλαηόηεηα λα ιακβάλνπλ ηελ απόδνζε δαπάλεο γηα ινγαξηαζκό ησλ
αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ, κε θαηάζεζε ηνπ πνζνύ ηεο εθθαζάξηζεο ζε
ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ δηθαηνύρνπ (δηαθνξεηηθό από απηόλ ηνπ
αζθαιηζκέλνπ).

Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ θαη κε αθνξκή εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ
θαηάζεζε πνζνύ ζε πξνκεζεπηέο-δηθαηνύρνπο, ζέηνπκε ππ’όςηλ ζαο όηη νη
πξνκεζεπηέο ζα πηζηνπνηνύληαη βάζεη ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ:
1.Ύπαξμε βεβαίσζεο εκπνξίαο ηαηξνηερλνινγηθώλ πιηθώλ, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/16-1-2004 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο. Δπηζεκαίλεηαη
όηη, εθηόο από ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εηαηξεηώλ κε ελ ιόγσ βεβαίσζε, ε βεβαίσζε ζα
πξέπεη λα αθνξά επίζεο ζε θάζε είδνο μερσξηζηά πνπ δηαθηλείηαη από ηηο
πξνκεζεύηξηεο εηαηξείεο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνκεζεπηήο ησλ ελ ιόγσ πιηθώλ
είλαη ηδησηηθό θαξκαθείν, δελ απαηηείηαη ε βεβαίσζε εκπνξίαο ηαηξνηερλνινγηθώλ
εηδώλ, αθνύ ε εκπνξία ησλ αλσηέξσ εηδώλ θαιύπηεηαη από ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο
ηνπ θαξκαθείνπ.
2. Βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή όηη ηα πξνηόληα ηνπ γηα ηα νπνία έρεη
πιεξεμνύζην θαηάζεζεο θαη είζπξαμεο θέξνπλ απνθνιιώκελεο εηηθέηεο επί ηεο
ζπζθεπαζίαο ηνπο θαη επί ησλ ζπληαγώλ ή ησλ ηηκνινγίσλ πνπ ζα θαηαζέηεη ζα
επηθνιιά απηνθόιιεηεο ηαηλίεο πνπ λα θέξνπλ, ζύκθσλα κε ην ππ’αξ.221/13-1-12
έγγξαθν ηνπ ΔΟΠΤΤ, ηνπο αληίζηνηρνπο γξακκσηνύο θώδηθεο- barcodes θαη ηελ
αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ είδνπο, πξνθεηκέλνπ ηα είδε λα θσδηθνπνηνύληαη θαη λα
ελεκεξώλεηαη ην ζρεηηθό αξρείν.
- Αθνύ πιεξνύληαη ηα αλσηέξσ θξηηήξηα, ηα νπνία ζα ειέγρνληαη από ηηο θαηά
ηόπνπο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ΔΟΠΤΤ, νη πξνκεζεπηέο πνπ εκπνξεύνληαη
αλαιώζηκν πγεηνλνκηθό πιηθό θαη ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο λα απνγξάθνληαη
ειεθηξνληθά θαη λα ηνπο παξέρεηαη (γηα θάζε κία από απηέο) ν απαξαίηεηνο
θιεηδάξηζκνο (θσδηθόο). Δπηζεκαίλεηαη όηη ζρεηηθά κε ηα ζθεπάζκαηα εηδηθήο
δηαηξνθήο, εθηόο από ηα ππόινηπα ζηνηρεία ησλ ελ ιόγσ εηδώλ, ζα πξέπεη λα
αλαθέξεηαη θαη ν αξηζκόο γλσζηνπνίεζήο ηνπο ζηνλ ΔΟΦ. Ζ παξαιαβή ηνπ ελ ιόγσ

θσδηθνύ ζα γίλεηαη αθνύ νη πξνκεζεπηέο δειώζνπλ κε αίηεζή ηνπο ηα ζηνηρεία ηνπο
(επσλπκία, δηεύζπλζε, ΑΦΜ θαη ηνλ αξηζκό θαηαρώξεζήο ηνπο ζηα κεηξώα ηνπ
Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ) ζηηο θαηά ηόπνπο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ΔΟΠΤΤ.
ηε ζπλέρεηα νη πξνκεζεπηέο ζα ππνβάινπλ αξρείν (είηε ειεθηξνληθά κέζσ e-ΓΑΠΤ
είηε κε πξνζθόκηζε αθαηξνύκελνπ δίζθνπ απνζήθεπζεο πνπ ζα θαηαηίζεηαη καδί κε
ηα θπζηθά δηθαηνινγεηηθά) κε ηα ζηνηρεία ησλ αζθαιηζκέλσλ (ηαηξηθέο γλσκαηεύζεηο)
θαη θπζηθά παξαζηαηηθά ηα νπνία ζα επεμεξγάδνληαη από ηηο θαηά ηόπνπο
Πεξηθεξεηαθέο

Γηεπζύλζεηο

ΔΟΠΤΤ

ζε

ειεθηξνληθή

κνξθή,

κέζσ

eΓΑΠΤ

(Ζιεθηξνληθή Γήισζε Αλαιπηηθώλ Παξαζηαηηθώλ Τγείαο), θαη’αλαινγία κε ηελ
θαηάζεζε ζηνηρείσλ γηα ηαηξηθέο επηζθέςεηο θαη πξάμεηο, όπσο γίλεηαη πξνο ην
παξόλ.
Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα έρεη ρξόλν δηάξθεηαο δύν κελώλ, γηα λα δνζεί
ρξόλνο ζηηο εηαηξείεο

νη νπνίεο εκπνξεύνληαη ηα ελ ιόγσ πξνηόληα λα

πηζηνπνηεζνύλ θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε λέα πξνκεζεύηξηα εηαηξεία πνπ ζα
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά ζα αθνινπζεί ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γηα λα πηζηνπνηεζεί.
- ρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζηνηρείσλ από ηνπο πξνκεζεπηέο γηα
ηα ελ ιόγσ είδε, ηα «πεδία» πνπ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη λα είλαη :
Α)ηνηρεία αζθαιηζκέλνπ
Β)Μνλάδα έθδνζεο ηνπ παξαπεκπηηθνύ
Γ)Σύπνο παξαπεκπηηθνύ (π.ρ. ηαηξηθή γλσκάηεπζε)
Γ)ηνηρεία ζπληαγνγξάθνπ ηαηξνύ (ΑΜΚΑ, ΑΜ ΣΑΤ)
Δ)ηνηρεία ειεγθηή ηαηξνύ (ΑΜΚΑ, ΑΜ ΣΑΤ)
η)Ζκεξνκελίεο έθδνζεο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο, ζεώξεζήο ηεο θαη έθδνζεο
παξαζηαηηθνύ αγνξάο [ηηκνινγίνπ ή απνδείμεσο (εμνθιεκέλσλ)]

Ε)ηνηρεία από ηα νπνία λα πξνθύπηεη εάλ ν δηθαηνύρνο αζθαιηζκέλνο, γηα
ινγαξηαζκό ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε ζρεηηθή ηαηξηθή γλσκάηεπζε, είλαη επξσπαίνο
πνιίηεο θαη λα αλαθέξεηαη ε ρώξα θαηαγσγήο ηνπ θαη ν αξηζκόο ηεο επξσπαηθήο
θάξηαο ηνπ.
Ζ)Λίζηα πξνηόλησλ πνπ ρνξεγήζεθαλ γηα ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο
(πνπ έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζηνλ ΔΟΦ) ή θαηεγνξίεο γηα ην αλαιώζηκν πγεηνλνκηθό
πιηθό, πνπ αλαθέξεηαη ζην παξαπάλσ άξζξν 9 ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ
ηνπ ΔΟΠΤΤ (ππ’αξηζκ.1233/11-4-12 Τπνπξγηθή απόθαζε).
Θ)Πξνθαζνξηζζείζα

ηηκή

(αλώηαηε

ηηκή

απνδεκίσζεο

ή

κέγηζηε

επηηξεπόκελε πνζόηεηα) βάζεη Καλνληζκνύ, Παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ή ζρεηηθώλ
εγγξάθσλ ηνπ ΔΟΠΤΤ (κεηά από απόθαζε ηνπ Γ ηνπ ΔΟΠΤΤ).
Η)Καηαρώξεζε ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ ΑΤ ή Τγεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ,
πξνθεηκέλνπ γηα κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο από ηηο νξηζζείζεο ζην άξζξν 9 ηνπ Δληαίνπ
Καλνληζκνύ Παξνρώλ Τπεξεζηώλ Τγείαο (πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ππ’αξηζκ.1233/114-12 Τπνπξγηθή Απόθαζε).
-Παξάιιεια, κε ηελ πξνζθόκηζε ηαηξηθώλ γλσκαηεύζεσλ ηζρύνο δηκήλνπ ή
ηξηκήλνπ (όπνπ απηέο πξνβιέπνληαη από ην ππ’αξηζκ.221/13-1-12 έγγξαθν ηνπ
ΔΟΠΤΤ), ζηηο πεξηπηώζεηο αζθαιηζκέλσλ πνπ αγνξάδνπλ όιε ηελ πνζόηεηα ζε έλα
ηηκνιόγην ή κηα απόδεημε, ε ζρεηηθή δαπάλε ζα απνδίδεηαη ζπλνιηθά γηα ην αληίζηνηρν
δίκελν ή ηξίκελν θαη ζα θαηαηίζεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ αληίζηνηρνπ
δηαζηήκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη, πξνο δηαζθάιηζε ηεο λνκηκόηεηαο ησλ παξαπάλσ ζε
ζρέζε κε ηηο νξηζζείζεο πνζόηεηεο θαη ηα αλώηαηα πνζά απνδεκίσζεο γηα ην
αλαιώζηκν πγεηνλνκηθό πιηθό πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δληαίν Καλνληζκό Παξνρώλ, όηη
ζην βηβιηάξην πγείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζα αλαγξάθεηαη ην δηάζηεκα πνπ ζα
«θαιύπηεηαη» από ηελ εθδνζείζα ηαηξηθή γλσκάηεπζε.

- ηελ πεξίπησζε πνπ ζα απνδίδεηαη ε δαπάλε απεπζείαο ζηνπο δηθαηνύρνπο
αζθαιηζκέλνπο όισλ ησλ εληαγκέλσλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ επηκέξνπο ηακείσλ, απηή λα
πηζηώλεηαη ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπο από ηα Σκήκαηα Παξνρώλ ησλ
εληαγκέλσλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ θνξέσλ βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα έρνπλ δειώζεη ζηελ
επηζπλαπηόκελε ζην ππ’αξηζκ.221/13-1-12 έγγξαθν ηνπ ΔΟΠΤΤ αίηεζε ή ζε
πεξηπηώζεηο δηαθνξεηηθήο απόδνζεο δαπάλεο από απηήλ ηεο θαηάζεζεο ζε
ινγαξηαζκό ηξαπέδεο, νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ζα ζπλερίδνπλ λα απνδίδνπλ δαπάλεο
κε ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο ηνπο (π.ρ. έθδνζε επηηαγώλ), θαη’αλαινγία κε ηα
ηζρύνληα ζην ππ’αξηζκ.26301/31-5-12 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο καο ζε ό,ηη αθνξά ζηε
δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο από ηηο Τπεξεζίεο Παξνρώλ γηα ηελ αγνξά
θαξκάθσλ κέρξη ηε ιήμε κε εθηέιεζεο ζπληαγώλ ηνπ ΔΟΠΤΤ από ηδησηηθά
θαξκαθεία.
Τπελζπκίδνπκε όηη όηαλ ε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ γίλεηαη από
εμνπζηνδνηεκέλν δηθαηνύρν (εηαηξεία ή θαξκαθείν), απηά ζα είλαη:
1)ηαηξηθή γλσκάηεπζε
2)εμνθιεκέλν ηηκνιόγην ή απόδεημε αγνξάο ηνπ αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνύ
πιηθνύ
3)ζπκβνιαηνγξαθηθό

πιεξεμνύζην

ή

εμνπζηνδόηεζε

κε

γλήζην

ηεο

ππνγξαθήο,
4)θσηνηππία ηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο ζηελ νπνία έρνπλ
θαηαρσξεζεί ηα είδε θαη νη πνζόηεηεο ησλ εηδώλ από ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό
5)ην θύιιν ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία θαη ε
αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη
6)Τπεύζπλε δήισζε παξαιαβήο ησλ εηδώλ από ηνλ αζζελή-αζθαιηζκέλν
ηνπ Οξγαληζκνύ.

ηελ πεξίπησζε απηή, ζα απνδίδεηαη ε ζρεηηθή δαπάλε από ηηο θαηά ηόπνπο
Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ΔΟΠΤΤ, κέζσ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ζην ζύζηεκα
ΓΗΑ, αθνύ ζα έρεη πξνεγνπκέλσο ζπληαρζεί θαηάζηαζε ζρεηηθώλ απνθάζεσλ (γηα
ηελ απόδνζε δαπάλεο γηα ινγαξηαζκό ησλ δηθαηνύρσλ αζθαιηζκέλσλ) αλά
πξνκεζεπηή (εηαηξεία ή θαξκαθείν) από ηνπο ππαιιήινπο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ
Γηεπζύλζεσλ ΔΟΠΤΤ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΔΟΠΤΤ
Γ.ΒΟΤΓΟΤΡΗ
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.Γξ.Πξνέδξνπ ΔΟΠΤΤ
2.Γξ.Αληηπξνέδξνπ Α θ.Νηθόιε
3.Γξ.Αληηπξνέδξνπ Β θ.νπιηώηε
4.Γ/λζεηο Γηνίθεζεο ΔΟΠΤΤ
5.ΔΠ ΔΠΗΣΖΜΩΝ&ΤΓΔΗΑ(Λ.Κεθηζίαο 108 Ακπειόθεπνη Σ.Κ.11526
Αζήλα)
6.ΠΑ..Π.Τ.ΣΔ.Ν(Λ.Κεθηζίαο 368 Υαιάλδξη Σ.Κ.15233 Αζήλα)
7.ΠΑ.Τ.Π.Ο.Τ.(Γεσξγαιά 4 Σ.Κ.11476 Αζήλα)
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11..Παλει.ΈλσζεΦ/θνβηνκεραλίαο(Λάκςα 8 Ακπειόθεπνη / Αζήλα)
12.ύλδ.ΠξνκεζεπηώλΝνζ&Δπηζη.ΤιηθνύΒνξ.Διιάδνο(Παπαθπξίηζε19
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