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ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι 
Ταχ. Κώδικας: 15123 
Πληροφορίες:∆.Τσαντές  
Τηλ: 210 8110653  , Φαξ: 210 8110694 
E-mail: d6@eopyy.gov.gr 
 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 18-7-2017 
 
Αθήνα,14/7/2017  
 
Αρ.Πρωτ.: ∆Β4Γ/Γ55/12/οικ.30432 
 
ΠΡΟΣ: 
1.Περ/κές ∆ιευθύνσεις ΕΟΠΥΥ 
(Τµήµατα Παροχών Ασθένειας) 
2.Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
3.Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο 
4.Συµβεβληµένους Παρόχους  
5.Yγειονοµικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) 
για ενηµέρωση Υγ.Μονάδων 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1.Γρ.Προέδρου ΕΟΠΥΥ 
2.Γρ.Αντιπροέδρου ΕΟΠΥΥ 
3. ∆ιεύθυνση Ελέγχου & Εκκαθάρισης 
4. ∆ιεύθυνση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ  

 

ΘΕΜΑ: « Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ» 

ΣΧΕΤΙΚΑ :  1) Επέκταση Συλλογικής  Σύµβασης Προµήθειας Φαρµάκων για την παροχή 

Υγειονοµικού Υλικού , Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και ∆ιαιτητικών Σκευασµάτων Ειδικής 

∆ιατροφής 

        2) Σύµβαση παροχής Υγειονοµικού Υλικού και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 

        3) Σύµβαση για την παροχή ∆ιαιτητικών Τροφίµων για Ειδικούς Ιατρικούς 

Σκοπούς 

        4) Τα υπ άριθµ. Γ55/888/28-12-2011, 221/13-1-2012 , 5942/29-2-2012, 

20966/30-4-2012, 24199/18-5-2012, 37532/3-9-2012, 40898/1-10-2012, 47743/19-11-

2012, 12876/5-4-2013, 31278/30-9-2013, 33260/16-10-2013, 22551/18-6-2014, 

25534/17-11-2014, 31596/12-7-2012, 43183/9-12-2014, ∆Β4Γ/Γ55/6/οικ.6644/19-2-2015,  

∆Β4Γ/Γ55/15/οικ.23163/10-6-2015,∆Β4Γ/Γ55/18/οικ.23734/15-6-2015, ∆Β4Γ/Γ55/16/ 

οικ.23735/15-6-2015,∆Β4Γ/Γ55/27/οικ.30496/6-8-2015, ∆Β4Γ/Γ55/4/οικ. 16470/26-4-

2016,∆Β4Γ/Γ55/5/οικ.19894/25-5-2016,∆Β4Γ/οικ.20297/26-5-2016,∆Β4Γ/Γ55/15/οικ.49279 

/14-12-2016,οικ.13486/08-04-2014 και Γ32/60/οικ.16504/05-05-2014 έγγραφα µας. 

 

 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και λόγω της σύναψης συµβάσεων 

παροχής υγειονοµικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων   και  διαιτητικών 

τροφίµων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, κωδικοποιούµε –επικαιροποιούµε τις οδηγίες που 

έχουν δοθεί όσον αφορά την έκδοση , εκτέλεση γνωµατεύσεων  και  τη χορήγηση των ως 

άνω ειδών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 

1. Οι θεράποντες ιατροί, σύµφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υγείας του 

ΕΟΠΥΥ, κατά τη συνταγογράφηση στους ασφαλισµένους τους, υποχρεούνται να 

συµµορφώνονται µε τα οριζόµενα στον ΕΚΠΥ, ειδικά όσον αφορά την υποχρέωση ορθής 

συνταγογράφησης,  και των οδηγιών του Οργανισµού περί του τρόπου, χρόνου και όρων 

παροχής περίθαλψης. 

2.  Να ελέγχουν το βιβλιάριο υγείας και να διαπιστώνουν εάν το πρόσωπο που 

προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται µε αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται στο βιβλιάριο 

υγείας και να αναγράφουν στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισµένου τη συνιστώµενη αγωγή. 

3.  Να εξετάζουν τον ασφαλισµένο πριν χορηγήσουν τη γνωµάτευση και να 

συνταγογραφούν αναλώσιµα υγειονοµικά υλικά και σκευάσµατα ειδικής διατροφής 

σχετικής µε τη νόσο και µόνο για νοσήµατα της ειδικότητάς τους . Οι συνταγογράφοι 

ιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και σύννοµη συνταγογράφηση κατά τον 

ΕΚΠΥ.  

4. Να ελέγχουν από το βιβλιάριο υγείας τυχόν προηγούµενη συνταγογράφηση για 

την ίδια νόσο, ώστε να αποφεύγεται η αναγραφή αναλωσίµων ή σκευασµάτων ειδικής 

διατροφής  που έχει αποδειχθεί αναποτελεσµατική στο συγκεκριµένο ασθενή ή 

ακατάλληλη για την περίπτωσή του.  

5. Να µη επαναλαµβάνουν τη συνταγογράφηση, εφόσον από τη µηνιαία ποσότητα 

που υποχρεωτικά αναγράφεται στη γνωµάτευση  και το χρόνο λήψης, δεν δικαιολογείται η 

ανάλωση των χορηγηθέντων µε την προηγούµενη γνωµάτευση. 

6. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα ΕΚΠΥ , η συµµετοχή των ασφαλισµένων στο 

αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό είναι 25% , πλην συγκεκριµένων περιπτώσεων όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ε.Κ.Π.Υ του ΕΟΠΥΥ ( αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό )  

Η επιβεβαίωση µιας νόσου ως « χρονίας » γίνεται από τον ελεγκτή ιατρό όπου 

προβλέπεται και είναι δεσµευτική από τα Τµήµατα Παροχών για να δικαιολογηθεί η 

µηδενική συµµετοχή στο αναλώσιµο υλικό που περιγράφεται στο παράρτηµα Γ του 

άρθρου 9 του ΕΚΠΥ. 

Eπειδή το ποσοστό συµµετοχής επί της γνωµάτευσης από τον συνταγογράφο ιατρό 

δεσµεύει τον πάροχο  κατά την εκτέλεσή της, οποιαδήποτε διαφορά κατά παρέκκλιση της 

κειµένης νοµοθεσίας καταλογίζεται στο συνταγογράφο  ιατρό, κατ΄αναλογική εφαρµογή  

µε τα προβλεπόµενα στο Π∆ 121/2008. 

7. Οι Ηλεκτρονικές γνωµατεύσεις µε χειρόγραφες διορθώσεις δε γίνονται αποδεκτές 

και δεν εκτελούνται από τους παρόχους.Πρέπει να επανεκδίδονται διορθωµένες. 

8. Να εκδίδουν µηνιαίες ή δίµηνες  γνωµατεύσεις παροχής υγειονοµικού 

υλικού ή  σκευασµάτων ειδικής διατροφής και για συνολική διάρκεια, όση 

προβλέπεται από τις οδηγίες, όπως ειδικότερα καθορίζονται. Η 

συνταγογράφηση- γνωµάτευση  θα χορηγείται για παθήσεις της ειδικότητάς 

τους στους δικαιούχους  που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και ακολουθούν 

σταθερή αγωγή. 
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9. Να µην προτρέπουν µε οποιοδήποτε τρόπο τους ασφαλισµένους να εκτελούν τις 

εκδιδόµενες γνωµατεύσεις σε συγκεκριµένο πάροχο και να µην προσκοµίζουν οι ίδιοι τις 

γνωµατεύσεις στον πάροχο για εκτέλεση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 

1. Οι αρµόδιοι ελεγκτές ιατροί οφείλουν να ελέγχουν τη συνταγογράφηση 

εφαρµόζοντας τις διατάξεις της παρούσας εγκυκλίου , τα προβλεπόµενα στον ΕΚΠΥ, τη 

σχετική γενική νοµοθεσία και τις εγκυκλίους των αρµοδίων Υπουργείων και του 

Οργανισµού που εκδίδονται κάθε φορά περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής 

περίθαλψης. 

Οι ελεγκτές ιατροί µπορούν να ζητήσουν να προσκοµίζουν οι ασθενείς στοιχεία 

κλινικά και εργαστηριακά σχετικά µε την πάθησή τους.  

Ειδικότερα οι ελεγκτές ιατροί οφείλουν: α)  να ελέγχουν την ορθή συµπλήρωση 

κάθε γνωµάτευσης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις β) να εγκρίνουν τις παροχές που 

προβλέπονται απ΄τον ΕΚΠΥ  και γ)  να θεωρούν εντός 10 εργασίµων ηµερών από την 

έκδοσή της συµπεριλαµβανοµένης και αυτής µέσα στην οποία πρέπει να γίνεται η θεώρηση 

της γνωµάτευσης, όπου αυτή απαιτείται.  

2. Γνωµατεύσεις  ιατρών θεωρηµένες από ελεγκτές ιατρούς είναι έγκυρες, 

εκτελούνται υποχρεωτικά από τους παρόχους και δεν υπόκεινται σε καµία απολύτως 

περικοπή στους παρόχους  Σε περίπτωση που πρέπει να περικοπεί εκτελεσθείσα 

γνωµάτευση  για λόγο που αφορά παράβαση υποχρεώσεως του ιατρού που απορρέει από 

το παρόν και  θεωρήθηκε από ελεγκτή ιατρό, ο ασφαλιστικός οργανισµός υποχρεούται να 

αποζηµιώσει τον πάροχο που εκτέλεσε τη γνωµάτευση και να εισπράξει µε την διαδικασία 

του ΚΕ∆Ε την αξία της από το συνταγογράφο  γιατρό κατ΄αναλογική εφαρµογή µε τα 

προβλεπόµενα στο Π∆ 121/2008  . Η θεώρηση λαµβάνεται υπόψη µόνο στις περιπτώσεις 

συνταγών που απαιτείται θεώρηση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

3. ∆εν µπορεί το ίδιο πρόσωπο να είναι θεράπων και ελεγκτής . 

4. Η έγκριση του ελεγκτή πρέπει να προηγείται της αγοράς του παρεχόµενου είδους 

και προς τούτο πρέπει να τίθεται ηµεροµηνία θεώρησης. 

5. Είναι υποχρεωτική  η θεώρηση  των ηλεκτρονικών γνωµατεύσεων , όπου αυτό 

προβλέπεται. 

6. Οι ελεγκτές ιατροί δεν πρέπει να εγκρίνουν ιατρικές γνωµατεύσεις ή συνταγές 

που προσκοµίζονται από αντιπροσώπους παρόχων ακόµη και αν υπάρχει εξουσιοδότηση ή 

πληρεξούσιο του ασθενή. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

  Οι πάροχοι που συµβάλλονται µε τον ΕΟΠΥΥ υποχρεούνται: 

1 Να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής 

περίθαλψης και να τηρούν τους όρους των συµβάσεών τους. 
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2. Να έχουν σε άµεση ζήτηση τα  προϊόντα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της 

κείµενης νοµοθεσίας και αποζηµιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.  

3. Να εξυπηρετούν τους ασφαλισµένους και να παρέχουν κάθε αναγκαία 

πληροφορία που έχει σχέση µε τα προϊόντα, τα οποία παραδίδουν σε αυτούς.  

4. Να χρεώνουν επί των ηλεκτρονικών εντύπων εκτέλεσης  τις τιµές  των 

προϊόντων ( στις οποίες συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ ) και οι οποίες διαµορφώνονται 

σύµφωνα  µε τις διατάξεις των Ν 4447/16 & 4472/17 και τις αποφάσεις του ∆Σ του 

ΕΟΠΥΥ. Επισηµαίνεται ότι οι τιµές αποζηµίωσης όπως καθορίζονται από τον ΕΟΠΥΥ είναι 

υποχρεωτικές για τους συµβαλλόµενους παρόχους και οποιαδήποτε µετακύλιση κόστους 

σε βάρος των ασφαλισµένων , αποτελεί παράβαση συµβατικών όρων και επισύρει τις 

σχετικές κυρώσεις. 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση δαπάνης  των  χορηγουµένων 

προϊόντων   είναι η ύπαρξη αυτοκόλλητων ταινιών γνησιότητας που υποχρεωτικά θα 

πρέπει να φέρουν τα υλικά , µε τους αντίστοιχους γραµµωτούς κώδικες –barcodes και την 

αναλυτική περιγραφή των χορηγουµένων ειδών , έως την υλοποίηση της εφαρµογής των 

άϋλων barcodes 

6. Απαγορεύεται αυστηρά η αντικατάσταση των προϊόντων που αναγράφονται στη 

γνωµάτευση µε διαφορετικά προϊόντα καθώς και η εξαργύρωση της γνωµάτευσης  

7. Να εκτελούν οι ίδιοι ή οι νόµιµοι αντικαταστάτες τους πιστά κάθε γνωµάτευση 

που έχει εκδοθεί κανονικά και προσκοµίζεται για εκτέλεση εµπρόθεσµα. Σε χρόνια αγωγή η 

επόµενη εκτέλεση θα επιτρέπεται µετά την κατανάλωση των ειδών που περιλαµβάνονται 

στην προγενέστερη γνωµάτευση.   

8. Να εισπράττουν από το δικαιούχο τη νόµιµη συµµετοχή του επί της δαπάνης του 

προϊόντος , σύµφωνα µε την αναφορά που γίνεται στη γνωµάτευση, αφού ελέγξουν την 

ορθή αναγραφή της.  

9. Σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον ποσότητες από τις ορισθείσες από τον 

ΕΟΠΥΥ ως µέγιστες , θα πρέπει να προσκοµίζεται απαραίτητα αιτιολογηµένη γνωµάτευση 

του θεράποντος ιατρού , όπου θα αναφέρεται η ανάγκη για την πρόσθετη αιτούµενη 

ποσότητα , καθώς και εγκριτική απόφαση του ΑΥΣ , όπως αυτό προβλέπεται κάθε φορά. 

10. Είναι υποχρεωτική η  καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας της συνιστώµενης 

αγωγής µε σφραγίδα και υπογραφή ιατρού, ακριβώς όπως έχει συνταγογραφηθεί στην 

ηλεκτρονική γνωµάτευση. Σε αντίθετη περίπτωση  να επιστρέφεται για 

συµπλήρωση. 

 H γνωµάτευση απαραίτητα συνοδεύεται από το βιβλιάριο υγείας του 

ασφαλισµένου, στο οποίο ο πάροχος ελέγχει την καταχώρηση της γνωµάτευσης και 

σηµειώνει την εκτέλεση µε σφραγίδα και υπογραφή. 

11. Η τυχόν εκτέλεση γνωµάτευσης  που δεν είναι θεωρηµένη, όταν απαιτείται 

θεώρηση, στερεί από τον πάροχο το δικαίωµα να εισπράξει την αξία της από τον ΕΟΠΥΥ. 

12. Να µην έχουν στην κατοχή τους βιβλιάρια υγείας των ασφαλισµένων. Τα 

βιβλιάρια υγείας παραδίδονται µαζί µε τα υλικά αµέσως στον ασφαλισµένο ή τον 

απεσταλµένο του . 
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Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος ξεχάσει το βιβλιάριο υγείας στο χώρο του 

παρόχου, ο πάροχος  οφείλει να το παραδώσει εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών στον ίδιο ή 

στον οικείο ασφαλιστικό οργανισµό ή στο αστυνοµικό τµήµα της περιοχής του. 

13. Οι πάροχοι να µην έχουν οποιαδήποτε συνεργασία µε ιατρούς µε σκοπό την 

καθ΄υπαγόρευση συνταγογράφηση αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού και σκευασµάτων 

ειδικής διατροφής. 

14. Ο ΕΟΠΥΥ έχει το δικαίωµα να ενεργεί  έλεγχο στον πάροχο σχετικά µε την 

τήρηση των όρων των σχετικών συµβάσεων και της κείµενης νοµοθεσίας. Σε περίπτωση 

που παρατηρηθούν αποκλίσεις τήρησης των όρων επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.  

Η παρούσα ισχύει από την έκδοση της και για γνωµατεύσεις που θα 

εκδοθούν µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της (ανάρτηση στη ∆ιαύγεια). 

                                                                 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΕΟΠΥΥ 

                    
 

                                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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