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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ε.Ο.Π.Υ.Υ
Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 366/12-05-2017
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για μεταφορά της ημερομηνίας υποβολής των τριών χαμηλότερων
τιμών αγοράς των ειδών που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ».
Απόφαση 532
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη
Α. την κάτωθι με αρ. πρωτ. ΔΒ4Γ/Γ31/413/12-5-2017 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Φαρμάκου,
«Θέτουμε υπ’όψιν σας ότι με την από 2-5-17 ανακοίνωση του Οργανισμού, κλήθηκαν μέχρι την 12-517 όλοι οι εισαγωγείς-κατασκευαστές-αντιπρόσωποι αναλωσίμου υγειονομικού υλικού, σκευασμάτων
ειδικής διατροφής και ειδών πρόσθετης περίθαλψης, εξαιρουμένων των τεχνητών μελών και
θεραπευτικών μέσων, να υποβάλλουν στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής εφαρμογής του
μητρώου ΕΚΑΠΤΥ-ΕΟΠΥΥ, υπεύθυνη δήλωση με τις τρεις χαμηλότερες τιμές αγοράς του εκάστοτε
είδους με τις οποίες αυτό (με τη συγκεκριμένη περιεκτικότητα και συσκευασία) κοστολογείται εντός
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατόπιν αλλεπάλληλων αιτημάτων εισαγωγέων – κατασκευαστών - αντιπροσώπων των ανωτέρω
ειδών, οι οποίοι αιτούνται παράταση, εισηγούμαστε τη μεταφορά της προαναφερθείσης καταληκτικής
ημερομηνίας από την 12-5-17 στην 19-5-17».

Β. την προφορική εισήγηση της Προϊσταμένης της ανωτέρω Δ/νσης,
Γ. τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων και τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της
υπηρεσίας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής, από τους εισαγωγείς-κατασκευαστέςαντιπροσώπους αναλωσίμου υγειονομικού υλικού, σκευασμάτων ειδικής διατροφής και ειδών
πρόσθετης περίθαλψης, εξαιρουμένων των τεχνητών μελών και θεραπευτικών μέσων, στο
κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής εφαρμογής του μητρώου ΕΚΑΠΤΥ-ΕΟΠΥΥ, της υπεύθυνης
δήλωσης με τις τρεις χαμηλότερες τιμές αγοράς του εκάστοτε είδους με τις οποίες αυτό (με τη
συγκεκριμένη περιεκτικότητα και συσκευασία) κοστολογείται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την
12-5-17 στην 19-5-17.
H παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια
Ακριβές απόσπασμα εκ των
επισήμων πρακτικών
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