ΑΓΑ: Β43ΦΟΞ7Μ-ΟΟΒ

Αθήνα,

24-10-12

Απ. Ππωη.:

44530

Γενική Δ/νζη: Διασείπιζηρ & Ανάπηςξηρ
ΠΡΟ  :
1.Πεπιθεπειακέρ Διεςθύνζειρ ΕΟΠΤΤ
Τπηπεζιών ςγείαρ
Δ/νζη: Φαπμάκος
(Σμήμαηα Παποσών Αζθένειαρ)
Σμήμα: Παπακολούθηζηρ & Αξιοποίηζηρ 2.Πεπιθεπειακά και Σοπικά Τποκαηαζηήμαηα
ΙΚΑ-ΕΣΑΜ
Ελέγσων και
(Σμήμαηα Παποσών Αζθένειαρ)
Δ/νζη Παποσών
Πληποθοπίερ:
Σηλ.: 2106871755 Fax: 2106871792
Σασ. Δ/νζη: Κηθιζίαρ 39, 15123 Μαπούζι
E-mail: d6@eopyy.gov.gr
Θέμα : «Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο αγνξάο
αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη ζθεπαζκάησλ εηδηθήο δηαηξνθήο»
Σε ζπλέρεηα ηνπ ππ’αξ.31596/12-7-12 εγγξάθνπ ηνπ ΔΟΠΥΥ πεξί
πξόζζεησλ νδεγηώλ γηα ηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο αγνξάο αλαισζίκνπ
πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη ζθεπαζκάησλ εηδηθήο δηαηξνθήο ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ
ΔΟΠΥΥ από ηα Τκήκαηα Παξνρώλ ησλ θνξέσλ πνπ εληάρζεθαλ ζηνλ ΔΟΠΥΥ,
θαη’εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ ηνπ ΔΟΠΥΥ θαη ηνπ
ππ’αξηζκ.221/13-1-12

εγγξάθνπ

(δηεπθξηληζηηθό

ηνπ

ππ’αξηζκ.Γ55/888/28-12-11

εγγξάθνπ καο), ζαο πιεξνθνξνύκε όηη ε αλαθεξόκελε δηαδηθαζία ζην παξαπάλσ
έγγξαθν θα εθαπμοζηεί και ζηα Σμήμαηα Παποσών ηων Τποκαηαζηημάηων
ΙΚΑ-ΕΣΑΜ εκηόρ ηων Πεπιθεπειακών Διεςθύνζεων ηος ΕΟΠΤΤ (ππώην ΤΠΑΔ)
από 24/10/12.
Δπηζεκαίλεηαη όηη κε ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ησλ
αζθαιηζκέλσλ ζα ππάξρεη δπλαηόηεηα λα εθθαζαξηζζνύλ ηα από 1-1-12 θαη ζην εμήο
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αηηήκαηα αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ θαη ηνπ ΟΠΑΓ από ηα Τκήκαηα Παξνρώλ
ησλ αληίζηνηρσλ Τακείσλ.
Δπίζεο, ζε θάζε παξαζηαηηθό (ηηκνιόγην ή απόδεημε) αζθαιηζκέλνπ πνπ
ζα θαηαηίζεηαη ζηα παξαπάλσ Τκήκαηα Παξνρώλ ζα επηζπλάπηεηαη θαη επίζεκν
απνδεηθηηθό, ζην νπνίν ζα εκθαλίδεηαη ν ΑΜΚΑ ηνπ δηθαηνύρνπ αζθαιηζκέλνπ.
Δπηπξνζζέησο, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε παξάδνζε ησλ πιηθώλ από ηνπο
πξνκεζεπηέο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη όρη ζπλνιηθά, νη ηαηξηθέο
γλσκαηεύζεηο (πνπ ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη) ζα είλαη αληίγξαθα ησλ
πξσηνηύπσλ ηα νπνία ππνβιήζεθαλ θαηά ηελ πξώηε θαηάζεζε ησλ παξαζηαηηθώλ
θαη ζα ζεσξνύληαη από ηνπο ππαιιήινπο ησλ Τκεκάησλ Παξνρώλ.
Σε ζπλέρεηα ηνπ ππ’αξ.31596/12-7-12 εγγξάθνπ ηεο Υπεξεζίαο καο,
δηεπθξηλίδνπκε όηη:
α) ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα πηζηνπνηνύληαη νη
πξνκεζεπηέο ηνπ αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, ε βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή όηη
ηα πξνηόληα ηνπ (γηα ηα νπνία έρεη πιεξεμνύζην θαηάζεζεο θαη είζπξαμεο) θέξνπλ
απνθνιιώκελεο εηηθέηεο επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο θαη όηη επί ησλ ζπληαγώλ ή ησλ
ηηκνινγίσλ πνπ θαηαζέηεη επηθνιιά απηνθόιιεηεο ηαηλίεο (πνπ λα θέξνπλ, ζύκθσλα
κε ην ππ’αξ.221/13-1-12 έγγξαθν ηνπ ΔΟΠΥΥ, ηνπο αληίζηνηρνπο γξακκσηνύο
θώδηθεο- barcodes θαη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ είδνπο), κπνξεί λα είλαη κηα
ππεύζπλε δήισζε (άξζξν 8 παξ.4 Ν.1599/1986), ππνγεγξακκέλε από ηνλ λόκηκν
εθπξόζσπν ηεο εηαηξείαο θαη ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη
β) από ην ζεκείν (2) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζεζε ησλ εμνθιεκέλσλ
ηηκνινγίσλ (ή απνδείμεσλ αγνξάο) ηνπ αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, όηαλ απηή
γίλεηαη από εμνπζηνδνηεκέλν δηθαηνύρν (εηαηξεία ή θαξκαθείν), διαγπάθεηαι η λέξη
«εξοθλημένων».
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Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ηεο ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ησλ
αζθαιηζκέλσλ

από

ηνπο

πξνκεζεπηέο

ζα

πεξηιακβάλεη

ξεσωπιζηά

ηοςρ

αζθαλιζμένοςρ κάθε Σαμείος και ηα ηλεκηπονικά απσεία καθώρ και ηα θςζικά
παπαζηαηικά θα καηαηίθενηαι ζηα ανηίζηοισα Σαμεία.
Η δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ
ζα ελεξγνπνηεζεί ζηαδηαθά θαη ζηα ππόινηπα Τακεία πνπ εληάρζεθαλ ή ζα
εληαρζνύλ ζην κέιινλ ζηνλ ΔΟΠΥΥ. Μέρξη ηόηε, ζα ηζρύνπλ νη δηαδηθαζίεο πνπ
αθνινπζνύληαη από θάζε Τακείν μερσξηζηά.
Ο ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
Νικόλαορ Καπβοςνάρ

ΚΟΙΝΟΠΟΙ
ΗΗ
1.Γξ.Πξνέδξνπ ΔΟΠΥΥ
2.Γξ.Αληηπξνέδξνπ θ.Νηθόιε
3.Γ/λζεηο Γηνίθεζεο ΔΟΠΥΥ
4.ΣΔΠ ΔΠΙΣΤΗΜΩΝ&ΥΓΔΙΑΣ(Λ.Κεθηζίαο 108 Ακπειόθεπνη Τ.Κ.11526
Αζήλα)
5.ΠΑ.Σ.Π.Υ.ΤΔ.Ν(Λ.Κεθηζίαο 368 Φαιάλδξη Τ.Κ.15233 Αζήλα)
6.ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ.(Γακβέηα 6 Αζήλα)
7.ΠΑΣΥΠΙΔ(Θεκηζηνθιένπο 1 & Παλεπηζηεκίνπ Τ.Κ.10667Αζήλα)
8.Σ.Φ.Δ.Δ(Λ.Κεθηζίαο 280 & Αγξηλίνπ 3 Τ.Κ. 15232 Φαιάλδξη Αζήλα)
9.Σ.Α.Φ.Δ.Δ(Ταρ.Θπξ.52894, Τ.Κ.14610 Ν.Δξπζξαία)
10.Παλει.ΈλσζεΦ/θνβηνκεραλίαο(Λάκςα 8 Ακπειόθεπνη / Αζήλα)
11.Σύλδ.ΠξνκεζεπηώλΝνζ&Δπηζη.ΥιηθνύΒνξ.Διιάδνο(Παπαθπξίηζε19
Τ.Κ.55133 Καιακαξηά Θεζ/λίθεο)
12.ΟΑΔΔ-Τκήκαηα Παξνρώλ Αζζέλεηαο (Αθαδεκίαο 22 Τ.Κ.10671 Αζήλα)
13.ΟΠΑΓ-Γ/λζε Υγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο-Τκήκαηα Παξνρώλ Αζζέλεηαο
(Ηπείξνπ 38 Αζήλα)
14.ΟΓΑ-Γ/λζε Παξνρώλ (Παηεζίσλ 30 Αζήλα)
15.Οίθνο Ναύηνπ-Τκήκαηα Παξνρώλ Αζζέλεηαο (Κ.Παιαηνιόγνπ 15 Πεηξαηάο)
16.ΤΑΥΤΔΚΩ-Τκήκαηα Παξνρώλ Αζζέλεηαο (Παηεζίσλ 54 Τ.Κ.10682 Αζήλα)

