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ΑΘΗΝΑ  27-7-2018 

 

Αριθμ.πρωτ.:ΔΒ4Γ/Γ55/16/οικ.31059 

 

ΠΡΟΣ: 

1.Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ 

2.Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο  

Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου   
118 54, ΑΘΗΝΑ 
3. Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής 
Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου 10436 Αθήνα  
4. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 
Πλουτάρχου 3, 10675 Αθήνα 
(για ενημέρωση των κατά τόπους  Ιατρικών 
Συλλόγων) 
5. Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας  
Σεβαστουπόλεως 113, ΤΚ 11526, Αθήνα 
6.Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου 
Συνταγών  
7. ΗΔΙΚΑ 
Λυκούργου 10,  
10551, Αθήνα 
8.Δ/νση Πληροφορικής  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Γραφείο Προέδρου 
2. Γραφείο Αντιπροέδρου  
3. Γραφείο Γενικού Δ/ντη 
 

 
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την αντικατάσταση καταστραφέντων ειδών περίθαλψης 

και θεραπευτικών μέσων» 

Σχετικό: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  ΦΕΚ 138/Α’ /26-7-2018 (άρθρο 

15) 

 

Στα πλαίσια λήψης έκτακτων μέτρων για την στήριξη των πληγέντων και την 

αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής 

στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 (ΦΕΚ 138/26-7-2018)  και σε ότι αφορά στην 

αντικατάσταση καταστραφέντων ειδών περίθαλψης και θεραπευτικών μέσων, 

επαναχορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ  είδη φαρμακευτικής και πρόσθετης περίθαλψης 

καθώς και θεραπευτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων, που έχουν καταστραφεί, ανεξαρτήτως του χρόνου λήψεως αυτών και χωρίς 

συμμετοχή του ασφαλισμένου ή δικαιούχου περίθαλψης (μηδενική συμμετοχή) κατά 

παρέκκλιση των διατάξεων του ισχύοντος Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του 

Οργανισμού και των οικείων νομοθετικών διατάξεων.  
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Για την συνταγογράφηση (σε αντικατάσταση ) των ανωτέρω καταστραφέντων ειδών,  

ο ιατρός θα επιλέγει μηδενική συμμετοχή αναφέροντας στα σχόλια της συνταγής, ότι 

πρόκειται για πληγέντες από πυρκαγιά και θα επισυνάπτει τα σχετικά δικαιολογητικά 

 -υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν την καταστροφή των φαρμάκων τους 

λόγω πυρκαγιάς και των συνεπειών της ( διακοπή ρεύματος, αύξηση θερμοκρασίας) και 

-βεβαίωση κατοικίας από δημόσια αρχή (αστυνομία , πυροσβεστική ή δήμο) για τους 

μόνιμους κατοίκους της περιοχής ή ότι διέμεναν σε κατάλυμα στις πληγείσες περιοχές 

την συγκεκριμένη ημερομηνία για τους παραθεριστές. 

Παράλληλα, οι αρμόδιες ΠΕΔΙ θα συγκεντρώσουν, από τις υπηρεσίες που έχουν 

καταγράψει ή θα καταγράψουν τους πληγέντες, τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, 

ΑΜΚΑ), προκειμένου να διαβιβαστούν στην υπηρεσία της ΗΔΙΚΑ, και e-dapy  για την 

καταγραφή τους στο σύστημα της ΗΣ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανωτέρω 

διευκολύνσεις σε εκείνους και στα προστατευόμενα μέλη τους. 

Για την κάλυψη  των δυσλειτουργιών του συστήματος Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης, και άλλων δυσκολιών συνταγογράφησης ηλεκτρονικά στους 

πληγέντες, θα  χορηγούνται κατ’ εξαίρεση  από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις που 

έχουν στην αρμοδιότητά τους τις πληγείσες περιοχές, δύο  (2) συνταγολόγια ανά 

γιατρό, με έδρα τις πληγείσες περιοχές (συμβεβλημένων, πιστοποιημένων, 

Νοσοκομείων, Κ.Υ,  Μ.Υ ΠΕΔΥ κλπ)  προκειμένου να συνταγογραφούν την 

φαρμακευτική αγωγή των δικαιούχων στο πρώτο συνταγολόγιο και στο δεύτερο 

διαγνωστικές εξετάσεις καθώς και λοιπά προβλεπόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό 

Παροχών του ΕΟΠΥΥ όπως π.χ.  αναλώσιμο υγειονομικό υλικό,  είδη πρόσθετης 

περίθαλψης κλπ.    

Η συνταγογράφηση των ανωτέρω είδων (φαρμακευτικής, πρόσθετης περίθαλψης, 

θεραπευτικών μέσων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων), σε περίπτωση απώλειας-

καταστροφής  του βιβλιαρίου ασθένειας,  θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από Υπεύθυνη 

Δήλωση του ασφαλισμένου για την απώλεια- καταστροφή  του βιβλιαρίου και τυχόν  

ηλεκτρονικών συνταγών ή παραπεμπτικών που είχαν ήδη εκδοθεί και έχουν 

καταστραφεί λόγω της πυρκαγιάς και βεβαίωση κατοικίας από δημόσια αρχή 

(αστυνομία, πυροσβεστική ή δήμο) για τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών.  

Οι παραθεριστές στις πληγείσες περιοχές θα συμπληρώνουν  στην υπεύθυνη δήλωση 

για την απώλεια- καταστροφή  του βιβλιαρίου και τυχόν  ηλεκτρονικών συνταγών ή 

παραπεμπτικών που είχαν ήδη εκδοθεί και έχουν καταστραφεί λόγω της πυρκαγιάς και 

ότι διέμεναν σε κατάλυμα στις πληγείσες περιοχές την συγκεκριμένη ημερομηνία (23, 

24   Ιουλίου 2018).   
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Τέλος, τα αιτήματα εκκαθάρισης παροχών των πληγέντων  ασφαλισμένων του 

Οργανισμού  καθώς και των συμβεβλημένων προμηθευτών Υγείας (Πάροχοι – 

Φαρμακεία) με έδρα τις πληγείσες περιοχές, θα εκκαθαρίζονται και θα αποζημιώνονται 

κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ.  

Οι συμβεβλημένοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν τα ανωτέρω αναφερόμενα 

δικαιολογητικά ήτοι: Ηλεκτρονική ή χειρόγραφη συνταγή - παραπεμπτικό, Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ασφαλισμένου (μόνιμου κατοίκου ή παραθεριστή) και βεβαίωση κατοικίας 

από δημόσια αρχή (αστυνομία, πυροσβεστική ή δήμο) για τους μόνιμους κατοίκους της 

περιοχής.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ 

Επ.Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 
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