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Θέμα : «Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης αναλωσίμου
υγειονομικού υλικού»
Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν από αριθμό εταιρειών, που προμηθεύουν
τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ με αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, σχετικά με την
αναγκαιότητα προσκόμισης στα Τμήματα Παροχών των Υποκαταστημάτων του
Οργανισμού βεβαίωσης εμπορίας ιατροτεχνολογικών ειδών σας υπενθυμίζουμε ότι:
Οι διατάξεις της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004) Απόφασης
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, περί αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών
ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προιόντων, όριζαν την έκδοση
«Βεβαιώσεων» από Οργανισμούς που κοινοποιούνται στο πλαίσιο Κοινοτικών
Οδηγιών (90/385/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ, 98/79/ΕΚ) για λογαριασμό επιχειρήσεων, στον
κύκλο εργασίας των οποίων περιλαμβάνεται η διανομή ιατροτεχνολογικών
προιόντων (συνεπώς και τo αναλώσιμο υγειονομικό υλικό) προκειμένου να
πιστοποιείται η τήρηση των αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών της ανωτέρω
Απόφασης από τις εν λόγω επιχειρήσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να αποδίδεται η δαπάνη από τα
Τμήματα Παροχών του Οργανισμού για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό (εφ’όσον
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κυκλοφορεί νόμιμα και φέρει την επισήμανση CE) που περιγράφεται στο άρθρο 9
του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ (υπ’αριθμ.2456/3-11-11 τ.Β’
Υπουργική

απόφαση),

με

ημερομηνία

ισχύος

από

1-1-12

(σχετικά

υπ’αριθμ.Γ55/888/28-12-11 και 221/13-1-12 έγγραφα της Υπηρεσίας μας)
απαιτείται η προαναφερθείσα βεβαίωση.
Επίσης, κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας
σχετικά με τις προυποθέσεις αποζημίωσης αναλωσίμου υγειονομικού υλικού από
φαρμακεία, κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω Γενικό έγγραφό μας (σχετικό 1),
διευκρινίζεται ότι:
Σύμφωνα με το υπ’αριθμ.312/92 ΠΔ/μα (ΦΕΚ 157), περί οργάνωσης και
συγκρότησης των Φαρμακείων), τα φαρμακεία δύνανται να πωλούν, εκτός από
φάρμακα, και είδη ιατρικής γενικής χρήσεως, διαιτητικά προιόντα, ορθοπεδικά είδη
και μηχανήματα, ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα, βοηθήματα, κτηνιατρικά φάρμακα
(άρθρο 1), καθώς επίσης και διάφορα προιόντα υγειονομικής χρήσεως (άρθρο 4)
και συνεπώς, τα φαρμακεία εξαιρούνται από την υποχρέωση να διαθέτουν
Βεβαίωση Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/16-1-2004

Υπουργικής

Απόφασης,

προκειμένου

να

εμπορεύονται ιατροτεχνολογικά προιόντα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό,
δεδομένου ότι η άδεια λειτουργίας των φαρμακείων που έχει υποβληθεί και
διατηρείται στην Υπηρεσία μας επαρκεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Γ.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
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