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Μαρούσι, 07/12/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι κατασκευαστές/εισαγωγείς/διακινητές
σκευασμάτων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και ιατροτεχνολογικών προϊόντων
θα πρέπει να έχουν καταχωρήσει τα προϊόντα τους στο μητρώο του ΕΟΠΥΥΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 108 ν. 4461/2017 – ΦΕΚΑ’/74,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προκειμένου αυτά να αποζημιώνονται
από τον Οργανισμό.
Για όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί υποχρεωτικά:
Α) Το πεδίο της δήλωσης των τριών χαμηλότερων τιμών χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αν το προϊόν είναι εισαγόμενο και κυκλοφορεί σε περισσότερες από
τρεις χώρες της Ε.Ε., με υποβαλλόμενη ηλεκτρονικά και τη σχετική υπεύθυνη
δήλωση.
Β) Το πεδίο του «εγχωρίως παραγόμενου» αν το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα
όπου καταχωρεί ηλεκτρονικά και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το πρότυπο
που βρίσκεται στο μητρώο.
Γ)
Το
πεδίο
του
«εγχωρίως
κυκλοφορούν»
αν
το
προϊόν
παράγεται/κατασκευάζεται σε άλλη χώρα για την Ελλάδα και κυκλοφορεί σε
λιγότερες από τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με υποβαλλόμενη
ηλεκτρονικά και τη σχετική υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το πρότυπο που
βρίσκεται στο μητρώο. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση του
ίδιου του παραγωγού/κατασκευαστή που θα βεβαιώνει ότι το προϊόν
παράγεται/κατασκευάζεται για κυκλοφορία στην Ελλάδα από το συγκεκριμένο
εισαγωγέα/διακινητή.

Παρακαλούμε όλους να έχουν ολοκληρώσει τις αναγκαίες ενέργειες
καταχώρησης των προϊόντων τους μέχρι και την Παρασκευή 15-12-2017,
καθώς όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει η επόμενη επικαιροποίηση θα
διενεργηθεί μετά το 1ο τρίμηνο του 2018.
Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι οι ηλεκτρονικές γνωματεύσεις που είχαν
εκδοθεί από 23/10 μέχρι και 31/10 και δεν μπόρεσαν να εκτελεστούν επειδή το
εμπορικό προϊόν δεν βρίσκονταν ακόμη στην εφαρμογή της εκτέλεσης
γνωματεύσεων θα μπορέσουν να υποβληθούν στο μήνα Οκτώβριο με
συμπληρωματική υποβολή μέχρι και τις 31/12/2017.
Ειδικά για τους προμηθευτές/διακινητές ιατρικού οξυγόνου (φιάλες αέριο
και υγρό) θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση αναφορικά με το πώς θα εκτελεστούν
οι ηλεκτρονικές γνωματεύσεις που εκκρεμούν από 23/10 και μετά.
Επιπρόσθετα σύντομα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας λίστα με όλα
τα εγκεκριμένα και αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ προϊόντα κατά κατηγορία,
όπου θα μπορεί ο κάθε συμβεβλημένος πάροχος αλλά και ο πολίτης να τα
αναζητήσει.
Υπενθυμίζουμε ότι για βοήθεια σχετικά με το μητρώο μπορείτε να
απευθύνεστε στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
 για τεχνική βοήθεια επί της εφαρμογής των εκτελέσεων στο
edapy@eopyy.gov.gr,
 για τεχνική βοήθεια επί της εφαρμογής του μητρώου στο
eopyynet.support@eopyy.gov.gr,
 για την κοστολόγηση που αφορά στα συμπληρώματα ειδικής διατροφής
για ιατρικούς σκοπούς και το υγειονομικό υλικό (πχ. επιθέματα,
οστομικά, αντλίες ινσουλίνης, συσκευές έγχυσης φαρμάκων, περιτοναϊκή
κάθαρση, αναλώσιμο διαβήτη, καθετήρες/ουροσυλλέκτες, υλικά
μεσογειακής αναιμίας) στο d6@eopyy.gov.gr,
 για την κοστολόγηση που αφορά σε υλικά πρόσθετης περίθαλψης (πχ.
ορθοπεδικά,
αναπνευστικά,
ακουστικά
βαρηκοΐας)
στο
d8@eopyy.gov.gr.
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