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ΘΕΜΑ :

Προς:
1.Περιφερειακές Διευθύνσεις
ΕΟΠΥΥ (Τμήματα Παροχών
Ασθένειας)
2.Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Διεύθυνση Παροχών

«Παροχή οδηγιών σχετικά με υπεύθυνες δηλώσεις παραλαβής

αναλωσίμου υγειονομικού υλικού ή/και σκευασμάτων ειδικής διατροφής»
Με τα υπ’αρ.221/13-1-12 και 31596/12-7-12 έγγραφα του
Οργανισμού, ορίσθηκε ότι, μεταξύ άλλων, προκειμένου να αποζημιωθεί το
αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και τα σκευάσματα ειδικής διατροφής από τα
Τμήματα Παροχών του ΕΟΠΥΥ, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης
(του Νόμου 1599/1986 όπως αυτός ισχύει) για την παραλαβή των ανωτέρω
ειδών

η

οποία

θα

πρέπει

να

συντάσσεται

από

τον/την

δικαιούχο

ασφαλισμένο/η του Οργανισμού που κάνει χρήση των εν λόγω προιόντων είτε
από συγγενή πρώτου βαθμού συγγενείας.
Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας και
προκειμένου να διασφαλισθεί η νομιμότητα της διαδικασίας απόδοσης
δαπάνης, διευκρινίζεται ότι απαραίτητη προυπόθεση για να καταστούν
αποδεκτές οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις παραλαβής αποτελεί η παρουσία
του γνησίου της υπογραφής επί αυτών.
Επισημαίνεται ότι δεδομένου πως, έως της εκδόσεως του
παρόντος, δεν προέκυπτε η αναγκαιότητα αυτή από τις προαναφερθείσες
εγκυκλίους του Οργανισμού, για όσες υπεύθυνες δηλώσεις έχουν ήδη
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συνταχθεί (ανεξαρτήτως εάν έχουν κατατεθεί ή όχι) δεν κρίνεται απαραίτητο
αναδρομικά το «γνήσιο της υπογραφής», εκτός από την περίπτωση που
γίνεται

χρήση

ενιαίου

εντύπου

υπεύθυνης

δήλωσης

παραλαβής

και

εξουσιοδότησης για την κατάθεση των δικαιολογητικών, οπότε κρίνεται
απαραίτητη η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Επίσης, η ημερομηνία της γνωμάτευσης θα προηγείται της
αγοράς των ειδών ειδικής διατροφής και του αναλωσίμου υγειονομικού
υλικού.
Το παρόν ισχύει από την 1-12-14.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΚΟΝΤΟΣ Δ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Γρ.Προέδρου ΕΟΠΥΥ
2.Γρ.Αντιπροέδρου Α’
3.Γρ.Αντιπροέδρου Β’
4.Διεύθυνση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ

