ΑΔΑ: Β43ΦΟΞ7Μ-ΟΟΒ

Αθήνα,

24-10-12

Αρ. Πρωτ.:

44530

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Ανάπτυξης ΠΡΟΣ:
Υπηρεσιών υγείας
1.Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ
Δ/νση: Φαρμάκου
(Τμήματα Παροχών Ασθένειας)
Τμήμα: Παρακολούθησης & Αξιοποίησης 2.Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα
Ελέγχων και
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Δ/νση Παροχών
(Τμήματα Παροχών Ασθένειας)
Πληροφορίες:
Τηλ.: 2106871755 Fax: 2106871792
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι
E-mail: d6@eopyy.gov.gr
Θέμα : «Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς
αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής»
Σε συνέχεια του υπ’αρ.31596/12-7-12 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ περί
πρόσθετων οδηγιών για τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς αναλωσίμου
υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής σε ασφαλισμένους του
ΕΟΠΥΥ από τα Τμήματα Παροχών των φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ,
κατ’εφαρμογή του άρθρου 9 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ και του
υπ’αριθμ.221/13-1-12 εγγράφου (διευκρινιστικό του υπ’αριθμ.Γ55/888/28-12-11
εγγράφου μας), σας πληροφορούμε ότι η αναφερόμενη διαδικασία στο παραπάνω
έγγραφο θα εφαρμοστεί και στα Τμήματα Παροχών των Υποκαταστημάτων
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκτός των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ)
από 24/10/12.
Επισημαίνεται ότι με την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων των
ασφαλισμένων θα υπάρχει δυνατότητα να εκκαθαρισθούν τα από 1-1-12 και στο εξής
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αιτήματα ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΠΑΔ από τα Τμήματα Παροχών
των αντίστοιχων Ταμείων.
Επίσης, σε κάθε παραστατικό (τιμολόγιο ή απόδειξη) ασφαλισμένου που
θα κατατίθεται στα παραπάνω Τμήματα Παροχών θα επισυνάπτεται και επίσημο
αποδεικτικό, στο οποίο θα εμφανίζεται ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου ασφαλισμένου.
Επιπροσθέτως, στις περιπτώσεις που η παράδοση των υλικών από τους
προμηθευτές στους ασφαλισμένους γίνεται τμηματικά και όχι συνολικά, οι ιατρικές
γνωματεύσεις (που θα πρέπει να επισυνάπτονται) θα είναι αντίγραφα των
πρωτοτύπων τα οποία υποβλήθηκαν κατά την πρώτη κατάθεση των παραστατικών
και θα θεωρούνται από τους υπαλλήλους των Τμημάτων Παροχών.
Σε συνέχεια του υπ’αρ.31596/12-7-12 εγγράφου της Υπηρεσίας μας,
διευκρινίζουμε ότι:
α) σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων θα πιστοποιούνται οι
προμηθευτές του αναλωσίμου υγειονομικού υλικού, η βεβαίωση του προμηθευτή ότι
τα προιόντα του (για τα οποία έχει πληρεξούσιο κατάθεσης και είσπραξης) φέρουν
αποκολλώμενες ετικέτες επί της συσκευασίας τους και ότι επί των συνταγών ή των
τιμολογίων που καταθέτει επικολλά αυτοκόλλητες ταινίες (που να φέρουν, σύμφωνα
με το υπ’αρ.221/13-1-12 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, τους αντίστοιχους γραμμωτούς
κώδικες- barcodes και την αναλυτική περιγραφή του είδους), μπορεί να είναι μια
υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986), υπογεγραμμένη από τον νόμιμο
εκπρόσωπο της εταιρείας και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και
β) από το σημείο (2) που αναφέρεται στην κατάθεση των εξοφλημένων
τιμολογίων (ή αποδείξεων αγοράς) του αναλωσίμου υγειονομικού υλικού, όταν αυτή
γίνεται από εξουσιοδοτημένο δικαιούχο (εταιρεία ή φαρμακείο), διαγράφεται η λέξη
«εξοφλημένων» .
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Διευκρινίζεται ότι η ηλεκτρονική διαδικασία της υποβολής των στοιχείων των
ασφαλισμένων

από

τους

προμηθευτές

θα

περιλαμβάνει

ξεχωριστά

τους

ασφαλισμένους κάθε Ταμείου και τα ηλεκτρονικά αρχεία καθώς και τα φυσικά
παραστατικά θα κατατίθενται στα αντίστοιχα Ταμεία.
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων των ασφαλισμένων
θα ενεργοποιηθεί σταδιακά και στα υπόλοιπα Ταμεία που εντάχθηκαν ή θα
ενταχθούν στο μέλλον στον ΕΟΠΥΥ. Μέχρι τότε, θα ισχύουν οι διαδικασίες που
ακολουθούνται από κάθε Ταμείο ξεχωριστά.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νικόλαος Καρβουνάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Γρ.Προέδρου ΕΟΠΥΥ
2.Γρ.Αντιπροέδρου κ.Νικόλη
3.Δ/νσεις Διοίκησης ΕΟΠΥΥ
4.ΣΕΠ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ&ΥΓΕΙΑΣ(Λ.Κηφισίας 108 Αμπελόκηποι Τ.Κ.11526
Αθήνα)
5.ΠΑ.Σ.Π.Υ.ΤΕ.Ν(Λ.Κηφισίας 368 Χαλάνδρι Τ.Κ.15233 Αθήνα)
6.ΠΑ.ΣΥ.Π.Ο.Υ.(Γαμβέτα 6 Αθήνα)
7.ΠΑΣΥΠΙΕ(Θεμιστοκλέους 1 & Πανεπιστημίου Τ.Κ.10667Αθήνα)
8.Σ.Φ.Ε.Ε(Λ.Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3 Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι Αθήνα)
9.Σ.Α.Φ.Ε.Ε(Ταχ.Θυρ.52894, Τ.Κ.14610 Ν.Ερυθραία)
10.Πανελ.ΈνωσηΦ/κοβιομηχανίας(Λάμψα 8 Αμπελόκηποι / Αθήνα)
11.Σύνδ.ΠρομηθευτώνΝοσ&Επιστ.ΥλικούΒορ.Ελλάδος(Παπακυρίτση19
Τ.Κ.55133 Καλαμαριά Θεσ/νίκης)
12.ΟΑΕΕ-Τμήματα Παροχών Ασθένειας (Ακαδημίας 22 Τ.Κ.10671 Αθήνα)
13.ΟΠΑΔ-Δ/νση Υγειονομικής Περίθαλψης-Τμήματα Παροχών Ασθένειας
(Ηπείρου 38 Αθήνα)
14.ΟΓΑ-Δ/νση Παροχών (Πατησίων 30 Αθήνα)
15.Οίκος Ναύτου-Τμήματα Παροχών Ασθένειας (Κ.Παλαιολόγου 15 Πειραιάς)
16.ΤΑΥΤΕΚΩ-Τμήματα Παροχών Ασθένειας (Πατησίων 54 Τ.Κ.10682 Αθήνα)

