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Θέμα: «Κατάθεση δικαιολογητικών στις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και 

Υψηλού Κόστους ΕΟΠΥΥ» 

Σχετικά: 

1. Έγγραφό μας με αριθμό πρωτοκόλλου 14742/22-04-2013.  

   

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού θα πρέπει να επισημανθούν  τα ακόλουθα: 

o Οι υπεύθυνοι που έχουν ορισθεί στις Μονάδες Υγείας ελέγχουν τα δικαιολογητικά 

ως προς την ορθότητά τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των 

δικαιολογητικών αποτελεί, μεταξύ άλλων, η ευκρινής συμπλήρωση του Αριθμού 

Μητρώου του Ασφαλισμένου, του ΑΜΚΑ καθώς και του ασφαλιστικού του φορέα 

στα αντίστοιχα πεδία της πρότυπης γνωμάτευσης. 

o Οι Μονάδες Υγείας οφείλουν να αναγράφουν στο έντυπο διαβίβασης το 

τηλέφωνο και τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) στο οποίο στη συνέχεια θα 

τους αποστέλλονται οι αποφάσεις των Επιτροπών.  

o Τα δικαιολογητικά που αποστέλλονται πρέπει να είναι ευανάγνωστα από την 

Επιτροπή, κυρίως οι εξειδικευμένες εξετάσεις (επί παραδείγματι, η εξέταση 

οπτικής οξύτητας πρέπει να είναι η πρωτότυπη ή έγχρωμη φωτοτυπία αυτής). Η 

αποστολή εξειδικευμένων διαγνωστικών εξετάσεων θα πρέπει να λαμβάνει χώρα 

με αλληλογραφία προκειμένου να διασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα αυτών.  

o Εάν οι ασφαλισμένοι έχουν στη διάθεσή τους συνταγές, αυτές δεν θα 

αποστέλλονται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στις Επιτροπές προκειμένου να 

αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις. Στο νομό Αττικής καθώς και σε όσες 

πόλεις της χώρας λειτουργούν αυτόνομα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ τις συνταγές θα 
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τις κρατούν οι ενδιαφερόμενοι και, όταν λάβουν την έγκριση της Επιτροπής από 

την οικεία Μονάδα Υγείας, θα τις εκτελούν αντίστοιχα στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ. 

Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί αυτόνομο φαρμακείο του Οργανισμού οι 

Μονάδες θα αναλάβουν να αποστέλλουν αφενός μεν τα δικαιολογητικά στις 

Επιτροπές και αφετέρου τις συνταγές στο Φαρμακείο του Ρέντη.  

Έχοντας ως σκοπό την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σάς ενημερώνουμε ότι η 

Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους Θεσσαλονίκης θα δέχεται και 

θα εξετάζει πλέον τα δικαιολογητικά των ασφαλισμένων της Μακεδονίας και της 

Θράκης. Τα περιστατικά αυτά εννοείται ότι δεν θα εξετάζονται πλέον από την 

αντίστοιχη Επιτροπή της Αθήνας.      

Τα στοιχεία επικοινωνίας των εν λόγω Επιτροπών είναι: 

 Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους Αθηνών (νέα 

διεύθυνση): Αποστόλου Παύλου 12 (Τ.Κ. 15123, Μαρούσι, αριθμός 

τηλεομοιοτυπίας: 210-8110693 για υποθέσεις Αττικής και επαρχίας πλην 

Μακεδονίας και Θράκης).  

 Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους Θεσσαλονίκης: 

Αριστοτέλους 19 (Τ.Κ. 54624,  αριθμός τηλεομοιοτυπίας: 2310-254355   για 

υποθέσεις Μακεδονίας και Θράκης).  

 

         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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