
Θέμα : «Παροχή πρόσθετων οδηγιών για τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς 

αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής» 

Στα πλαίσια της απόδοσης δαπάνης για τα ανωτέρω είδη σε 

ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από τα Τμήματα Παροχών των φορέων που εντάχθηκαν 

στον ΕΟΠΥΥ, εκδόθηκε, κατ’εφαρμογή του άρθρου 9 του Ενιαίου Κανονισμού 

Παροχών του ΕΟΠΥΥ, το υπ’αριθμ.221/13-1-12 έγγραφο (διευκρινιστικό του 

υπ’αριθμ.Γ55/888/28-12-11 εγγράφου μας), σύμφωνα με το οποίο, για την 

εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού, παρέχεται σε εξουσιοδοτημένους 

δικαιούχους η δυνατότητα να λαμβάνουν την απόδοση δαπάνης για λογαριασμό των 

ασφαλισμένων του Οργανισμού, με κατάθεση του ποσού της εκκαθάρισης σε 

τραπεζικό λογαριασμό του εξουσιοδοτημένου δικαιούχου (διαφορετικό από αυτόν του 

ασφαλισμένου). 
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Κατόπιν των παραπάνω και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν για την 

κατάθεση ποσού σε προμηθευτές-δικαιούχους, θέτουμε υπ’όψιν σας ότι οι 

προμηθευτές θα πιστοποιούνται βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 

1.Ύπαρξη βεβαίωσης εμπορίας ιατροτεχνολογικών υλικών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/16-1-2004 Υπουργικής Απόφασης. Επισημαίνεται 

ότι, εκτός από την πιστοποίηση των εταιρειών με εν λόγω βεβαίωση, η βεβαίωση θα 

πρέπει να αφορά επίσης σε κάθε είδος ξεχωριστά που διακινείται από τις 

προμηθεύτριες εταιρείες. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που προμηθευτής των εν λόγω υλικών 

είναι ιδιωτικό φαρμακείο, δεν απαιτείται η βεβαίωση εμπορίας ιατροτεχνολογικών 

ειδών, αφού η εμπορία των ανωτέρω ειδών καλύπτεται από την άδεια λειτουργίας 

του φαρμακείου. 

2. Βεβαίωση του προμηθευτή ότι τα προιόντα του για τα οποία έχει 

πληρεξούσιο κατάθεσης και είσπραξης φέρουν αποκολλώμενες ετικέτες επί της 

συσκευασίας τους και επί των συνταγών ή των τιμολογίων που θα καταθέτει θα 

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, προκειμένου τα είδη να κωδικοποιούνται και να 

ενημερώνεται το σχετικό αρχείο.  

- Αφού πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα οποία θα ελέγχονται από τις κατά 

τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ, οι προμηθευτές που εμπορεύονται 

αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και σκευάσματα ειδικής διατροφής να απογράφονται 

ηλεκτρονικά και να τους παρέχεται (για κάθε μία από αυτές) ο απαραίτητος 

κλειδάριθμος (κωδικός). Επισημαίνεται ότι σχετικά με τα σκευάσματα ειδικής 

διατροφής, εκτός από τα υπόλοιπα στοιχεία των εν λόγω ειδών, θα πρέπει να 

αναφέρεται και ο αριθμός γνωστοποίησής τους στον ΕΟΦ. Η παραλαβή του εν λόγω 
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κωδικού θα γίνεται αφού οι προμηθευτές δηλώσουν με αίτησή τους τα στοιχεία τους 

(επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ και τον αριθμό καταχώρησής τους στα μητρώα του 

Εμπορικού Επιμελητηρίου) στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ. 

Στη συνέχεια οι προμηθευτές θα υποβάλουν αρχείο (είτε ηλεκτρονικά μέσω e-ΔΑΠΥ 

είτε με προσκόμιση αφαιρούμενου δίσκου αποθήκευσης που θα κατατίθεται μαζί με 

τα φυσικά δικαιολογητικά) με τα στοιχεία των ασφαλισμένων (ιατρικές γνωματεύσεις) 

και φυσικά παραστατικά τα οποία θα επεξεργάζονται από τις κατά τόπους 

Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω eΔΑΠΥ 

(Ηλεκτρονική Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας), κατ’αναλογία με την 

κατάθεση στοιχείων για ιατρικές επισκέψεις και πράξεις, όπως γίνεται προς το 

παρόν.  

Η παραπάνω διαδικασία θα έχει χρόνο διάρκειας δύο μηνών, για να δοθεί 

χρόνος στις εταιρείες  οι οποίες εμπορεύονται τα εν λόγω προιόντα να 

πιστοποιηθούν και στη συνέχεια κάθε νέα προμηθεύτρια εταιρεία που θα 

δραστηριοποιείται στην αγορά θα ακολουθεί την ίδια διαδικασία, για να πιστοποιηθεί. 

- Σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων από τους προμηθευτές για 

τα εν λόγω είδη, τα «πεδία» που θα πρέπει να εμφανίζονται να είναι : 

Α)Στοιχεία ασφαλισμένου 

Β)Μονάδα έκδοσης του παραπεμπτικού  

Γ)Τύπος παραπεμπτικού (π.χ. ιατρική γνωμάτευση) 

Δ)Στοιχεία συνταγογράφου ιατρού (ΑΜΚΑ, ΑΜ ΤΣΑΥ) 

Ε)Στοιχεία ελεγκτή ιατρού (ΑΜΚΑ, ΑΜ ΤΣΑΥ) 

Στ)Ημερομηνίες έκδοσης ιατρικής γνωμάτευσης, θεώρησής της και έκδοσης 

παραστατικού αγοράς [τιμολογίου ή αποδείξεως (εξοφλημένων)] 
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Ζ)Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει εάν ο δικαιούχος ασφαλισμένος, για 

λογαριασμό του οποίου εκδίδεται η σχετική ιατρική γνωμάτευση, είναι ευρωπαίος 

πολίτης και να αναφέρεται η χώρα καταγωγής του και ο αριθμός της ευρωπαικής 

κάρτας του.  

Η)Λίστα προιόντων που χορηγήθηκαν για σκευάσματα ειδικής διατροφής 

(που έχουν γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ) ή κατηγορίες για το αναλώσιμο υγειονομικό 

υλικό, που αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο 9 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών 

του ΕΟΠΥΥ (υπ’αριθμ.1233/11-4-12 Υπουργική απόφαση). 

Θ)Προκαθορισθείσα τιμή (ανώτατη τιμή αποζημίωσης ή μέγιστη 

επιτρεπόμενη ποσότητα) βάσει Κανονισμού, Παρατηρητηρίου τιμών ή σχετικών 

εγγράφων του ΕΟΠΥΥ (μετά από απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ). 

Ι)Καταχώρηση σχετικής απόφασης του ΑΥΣ ή Υγειονομικών Επιτροπών, 

προκειμένου για μεγαλύτερες ποσότητες από τις ορισθείσες στο άρθρο 9 του Ενιαίου 

Κανονισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (που αναγράφεται στην υπ’αριθμ.1233/11-

4-12 Υπουργική Απόφαση). 

-Παράλληλα, με την προσκόμιση ιατρικών γνωματεύσεων ισχύος διμήνου ή 

τριμήνου (όπου αυτές προβλέπονται από το υπ’αριθμ.221/13-1-12 έγγραφο του 

ΕΟΠΥΥ), στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που αγοράζουν όλη την ποσότητα σε ένα 

τιμολόγιο ή μια απόδειξη, η σχετική δαπάνη θα αποδίδεται συνολικά για το αντίστοιχο 

δίμηνο ή τρίμηνο και θα κατατίθεται μετά την παρέλευση του αντίστοιχου 

διαστήματος. Επισημαίνεται, προς διασφάλιση της νομιμότητας των παραπάνω σε 

σχέση με τις ορισθείσες ποσότητες και τα ανώτατα ποσά αποζημίωσης για το 

αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που αναφέρεται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών, ότι 

στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου θα αναγράφεται το διάστημα που θα 

«καλύπτεται» από την εκδοθείσα ιατρική γνωμάτευση. 
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- Στην περίπτωση που θα αποδίδεται η δαπάνη απευθείας στους δικαιούχους 

ασφαλισμένους όλων των ενταγμένων στον ΕΟΠΥΥ επιμέρους ταμείων, αυτή να 

πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό τους από τα Τμήματα Παροχών των 

ενταγμένων στον ΕΟΠΥΥ φορέων βάσει των στοιχείων που θα έχουν δηλώσει στην 

επισυναπτόμενη στο υπ’αριθμ.221/13-1-12 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ αίτηση ή σε 

περιπτώσεις διαφορετικής απόδοσης δαπάνης από αυτήν της κατάθεσης σε 

λογαριασμό τραπέζης, οι ανωτέρω υπηρεσίες θα συνεχίζουν να αποδίδουν δαπάνες 

με τις υφιστάμενες διαδικασίες τους (π.χ. έκδοση επιταγών), κατ’αναλογία με τα 

ισχύοντα στο υπ’αριθμ.26301/31-5-12 έγγραφο της Υπηρεσίας μας σε ό,τι αφορά στη 

διαδικασία απόδοσης δαπάνης από τις Υπηρεσίες Παροχών για την αγορά 

φαρμάκων μέχρι τη λήξη μη εκτέλεσης συνταγών του ΕΟΠΥΥ από ιδιωτικά 

φαρμακεία. 

Υπενθυμίζουμε ότι όταν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται από 

εξουσιοδοτημένο δικαιούχο (εταιρεία ή φαρμακείο), αυτά θα είναι: 

1)ιατρική γνωμάτευση 

2)εξοφλημένο τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς του αναλωσίμου υγειονομικού 

υλικού  

3)συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με γνήσιο της 

υπογραφής,  

4)φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου υγείας στην οποία έχουν 

καταχωρηθεί τα είδη και οι ποσότητες των ειδών από τον θεράποντα ιατρό  

5)το φύλλο του βιβλιαρίου υγείας στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία και η 

ασφαλιστική ενημερότητα του ασφαλισμένου και 

6)Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής των ειδών από τον ασθενή-ασφαλισμένο 

του Οργανισμού. 
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 Στην περίπτωση αυτή, θα αποδίδεται η σχετική δαπάνη από τις κατά τόπους 

Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ, μέσω τραπεζικού λογαριασμού στο σύστημα 

ΔΙΑΣ, αφού θα έχει προηγουμένως συνταχθεί κατάσταση σχετικών αποφάσεων (για 

την απόδοση δαπάνης για λογαριασμό των δικαιούχων ασφαλισμένων) ανά 

προμηθευτή (εταιρεία ή φαρμακείο) από τους υπαλλήλους των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων ΕΟΠΥΥ.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ            
  Γ.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
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