
                

Θέμα : «Παροχι οδθγιών για τθ διαδικαςία απόδοςθσ δαπάνθσ αγοράσ αναλωςίμου 
υγειονομικοφ υλικοφ» 

 Κατόπιν ερωτθμάτων που αφοροφν τθν διαδικαςία απόδοςθσ δαπάνθσ αγοράσ 

αναλώςιμου υγειονομικοφ υλικοφ (ςχετ.221/13-1-12 ζγγραφο του ΕΟΠΤΤ) και ςχετικά με τα 

πλθρεξοφςια που προςκομίηονται ςτα Σμιματα Παροχών για κατάκεςθ δικαιολογθτικών 

που αφοροφν ςτθ χοριγθςθ αναλωςίμου υγειονομικοφ υλικοφ, θ Τπθρεςία και 

προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ διαδικαςία και θ διαφάνεια ςτθ χοριγθςθ του ανωτζρω 

υλικοφ ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του ΕΟΠΤΤ κα πρζπει : 

α) Όςον αφορά τθν υποχρζωςθ να αναγράφεται ο αρικμόσ αςτυνομικισ 

ταυτότθτασ του εντολοδόχου: 

- εάν προςκομίηεται ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο, θ αναγραφι του ι όχι 

εναπόκειται ςτθν κρίςθ του ςυμβολαιογράφου που ευκφνεται για τθν ςφνταξθ του εν λόγω 

πλθρεξουςίου, το οποίο κα προςκομίηεται κάκε φορά επικυρωμζνο ςτα Σμιματα Παροχών, 

ενώ  

-ςτισ λοιπζσ περιπτώςεισ προτείνεται θ προςκόμιςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ 

(υπογεγραμμζνθ και ςτθν οποία κα τεκμθριώνεται το γνιςιο τθσ υπογραφισ από δθμόςια 

αρχι) που κα περιλαμβάνει ςτο κείμενο τθν εξουςιοδότθςθ του εντολζα προσ τον 

εντολοδόχο (για τθν κατάκεςθ δικαιολογθτικών για χοριγθςθ αναλωςίμου υγειονομικοφ 

υλικοφ από τα Σμιματα Παροχών του Οργανιςμοφ για να μθν ειςπράττει ο τελευταίοσ 

γενικά παροχζσ από τον ΕΟΠΤΤ για λογαριαςμό του εντολζα), με υποχρεωτικι τθν 

αναγραφι του αρικμοφ ταυτότθτασ του τελευταίου. 

β) ε περίπτωςθ αλλαγισ του αρικμοφ αςτυνομικισ ταυτότθτασ του εντολοδόχου, 

προκφπτει ανάγκθ χριςθσ νζου πλθρεξουςίου ι νζασ εξουςιοδότθςθσ. 

γ) Μετά τθν παρζλευςθ ενόσ (1) ζτουσ από τθν θμερομθνία ςφνταξθσ του 

πλθρεξουςίου θ τθσ εξουςιοδότθςθσ, τα τελευταία κα χρειάηονται υπεφκυνθ διλωςθ 

(Ν.1599/1986) του εντολζα (με κεώρθςθ από δθμόςια αρχι για το γνιςιο τθσ υπογραφισ), 

ςτθν οποία να αναγράφεται ευκρινώσ ότι το πλθρεξοφςιο ι θ εξουςιοδότθςθ τελεί ςε ιςχφ. 
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Επίςθσ, μετά από ςχετικά ερωτιματα, ςασ ενθμερώνουμε ότι και θ απόδοςθ 

δαπάνθσ διαλυμάτων και εξαρτθμάτων περιτοναϊκισ κάκαρςθσ ςε αςφαλιςμζνουσ του 

ΕΟΠΤΤ από τα Σμιματα Παροχών των Τποκαταςτθμάτων του Οργανιςμοφ γίνεται μζςω 

πλθρεξοφςιου δικαιοφχου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο υπ’αρικμ.221/13-1-12 ζγγραφο 

τθσ Τπθρεςίασ μασ. 
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