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Θέμα : «Παροχή οδηγιών για χορήγηση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και 

σκευασμάτων ειδικής διατροφής» 

ΣΧΕΤ.:  Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας ΦΕΚ. 3054/18-12-2012  

            Το με ΑΠ οικ.21024/18.06.2013 

 To με ΑΠ οικ24425/19/07/2013 

 

 

Αναφορικά με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, με τα οποία  είχαν δοθεί οδηγίες 

περί της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών παροχών σε ασφαλισμένους, 

και λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 

 

1) Την λειτουργία της ενιαίας ηλεκτρονικής καρτέλας παροχών 

ασφαλισμένου, που υποστηρίζει την  ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων 

παροχών από πληρεξούσιους προμηθευτές υλικών, ηλεκτρονική 

εκκαθάριση και έκδοση αποφάσεων παροχών, και εξασφαλίζουν την   

απλούστευση των διαδικασιών, τον αυτόματο έλεγχο και παρακολούθηση 

των αποφάσεων από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες στο ενιαίο σύστημα 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 27/11/2013 

 

Αρ. Πρωτ.:  Οικ.38180/29/11/2013 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Προς:   

1.Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ 

2.Περιφερειακές Διευθύνσεις 

ΕΟΠΥΥ 

(Τμήματα Παροχών 

Ασθένειας)  

3.Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-Δ/νση 

Παροχών 

4.Περιφερειακά και Τοπικά 

Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

(Τμήματα Παροχών 

Ασθένειας) 

 
 

Δ/ΝΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 

Τμήμα: Σχεδιασμού Υπηρεσιών & 

Απλούστευσης Διαδικασιών 

Πληροφορίες:  Α. Ποντίκη 

Τηλ.:  210-8110830 

Fax:   210- 8110813 

Ταχ. Δ/νση: Απ.Παύλου 12, 151 23 Μαρούσι 

E-mail: apontiki@eopyy.gov.gr  
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ΕΟΠΥΥ και ΙΚΑ ΕΤΑΜ και τη μείωση της ταλαιπωρίας και της προσέλευσης 

των ασφαλισμένων στις αντίστοιχες υπηρεσίες.  

 

2) Την ύπαρξη σε ποσότητα ή/ και σε αξία πλαφόν εκκαθάρισης και 

απόδοσης δαπάνης στις κατηγορίες Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού, 

όπως αναγράφονται στο Άρθρο 9 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών 

Υγείας. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω καθορίζονται τα εξής: 

 

Η υποβολή παραστατικών αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και 

σκευασμάτων ειδικής διατροφής, από ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ ή από 

εξουσιοδοτημένους και πιστοποιημένους στο eΔΑΠΥ προμηθευτές 

(εταιρείες ή ιδιωτικά φαρμακεία), οι οποίοι εξυπηρετούν μέσω 

εξουσιοδοτήσεων ασφαλισμένους, θα διαχειρίζεται  σε οποιοδήποτε 

Τμήμα Παροχών των Περιφερειακών Διευθύνσεων ΕΟΠΥΥ και του ΙΚΑ 

ΕΤΑΜ αντίστοιχα, ανάλογα με τον φορέα ασφάλισης, ανεξάρτητα του 

τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.  

Οι προμηθευτές υλικών υποχρεούνται, σε κατά το δυνατόν ,  ισοκατανομή 

του συνόλου των αιτημάτων ασφαλισμένων που εξυπηρετούν, κάνοντας 

χρήση όλων των διαθέσιμων ηλεκτρονικών υποβολών, ήτοι μία (1) 

κανονική και έξι (6) συμπληρωματικές υποβολές ανά μήνα, στις 

Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ και σε αντίστοιχες υποβολές στα 

Υποκαταστήματα του ΙΚΑ- (συνολικά  δεκατέσσερεις (14) υποβολές ανά 

μήνα για το σύνολο των υποβολών ). 

 

Διευκρινίζεται, ότι σε κάθε περίπτωση που, μετά από έλεγχο των φυσικών  

δικαιολογητικών παροχών, διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις ελεγκτικές 

διατάξεις, θα πρέπει να εκδίδονται απορριπτικές αποφάσεις, με χρήση της 

εφαρμογής παροχών. 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 

 Α.ΠΟΝΤΙΚΗ 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

2.Γρ.Αντιπροέδρου Α’  

3.Γρ.Αντιπροέδρου Β’ 
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