Συνεδρίαση 281/01-06-2016- ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
( Ε.Ο.Π.Υ.Υ. )

Απόφαση 475
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη A. την με αρ. πρωτ. ΔΒ3/818/1-6-2016 έγγραφη εισήγηση της
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Β. την προφορική εισήγηση του Προϊστάμενου της ανωτέρω Δ/νσης, Γ. την διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων και την σύμφωνη γνώμη των μελών με την
εισήγηση της υπηρεσίας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ
Α) Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας η οποία θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη και έργο της θα
είναι η εξέταση των ενστάσεων των Παρόχων Υγείας κατά των πορισμάτων Ιατρικού Ελέγχου, ως
κάτωθι:
1. ΜΠΑΡΟΥΣ ΚΩΝ/ΝΟ, Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υποθέσεων με αναπληρωτή
τον ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς
Υπηρεσιών υγείας. 2. ΡΗΓΑΤΟ ΘΕΟΦΑΝΗ, Προϊστάμενο της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού με
αναπληρώτρια την ΤΖΩΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού Αγοράς &
Παρακολούθησης Δικτύου Παρόχων ΠΦΥ της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού. 3. ΜΠΑΘΡΕΛΛΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ, Προϊστάμενο της Δ/νσης Ελέγχου και Εκκαθάρισης με αναπληρώτρια τη ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Κλινικού Ελέγχου της Δ/νσης Ελέγχου και
Εκκαθάρισης. 4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, Προϊσταμένη της Δ/νσης Συμβάσεων με αναπληρώτρια τη
ΖΕΥΚΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Συμβάσεων Παρόχων ΔΦΥ της Δ/νσης
Συμβάσεων. 5. ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Προϊσταμένη της Δ/νσης Φαρμάκου, με αναπληρώτρια την
ΠΡΙΝΕΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών της Δ/νσης
Φαρμάκου.
Νομικές Υπηρεσίες, όποτε χρειασθεί θα παρέχει η κ. Λίγγρη Δήμητρα Προϊσταμένη του
Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων με αναπληρώτρια την κ. Στάθη Αικατερίνη, μόνιμη
δικηγόρο του Οργανισμού.

Β) Την διαδικασία υποβολής ενστάσεων παρόχων, η οποία θα έχει ως ακολούθως: Σύμφωνα με
τα οριζόμενα στη με αριθ. Β2β/οικ. 38642/31-5-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1536/τ.Β’/31-5-2016), εφόσον
ολοκληρωθεί ο Ιατρικός και Διοικητικός έλεγχος της υποβολής κάθε παρόχου, η αρμόδια ΠΕ.ΔΙ.
εκδίδει τη σχετική Πράξη Εκκαθάρισης.
Σε περίπτωση κατά την οποία, η Πράξη Εκκαθάρισης προβλέπει περικοπή επί του αρχικώς αιτούμενου ποσού της υποβολής, το αναλυτικό περιεχόμενο του Συνεδρίαση 281/01-06-2016 αποτελέσματος γνωστοποιείται στον πάροχο, ο οποίος έχει στη διάθεσή του τις εξής επιλογές:
Α) σε περίπτωση αποδοχής των αποτελεσμάτων του ελέγχου, και κατ’ επέκταση της προβλεπόμενης περικοπής στο αρχικώς αιτούμενο ποσό, καλείται να προσκομίσει το σχετικό πιστωτικό τιμολόγιο ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της πληρωμής του.
Β) σε περίπτωση αμφισβήτησης, να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης προς αυτόν των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Η
αίτηση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εξέλιξη της διαδικασίας εκκαθάρισης της εν λόγω υποβολής του παρόχου, ο δε έλεγχος δύναται να επεκταθεί στο σύνολο της υποβολής, εξετάζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2690/1999 και την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, ενώ στην συνέχεια διαβιβάζεται αρμοδίως.
Ο πάροχος έχει δικαίωμα να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του και να επισυνάψει, στην
ένστασή του, συμπληρωματικά έγγραφα που θεωρεί ότι θα βοηθήσουν την αρμόδια ομάδα αξιολόγησης να διεξάγει τον έλεγχο και τα οποία θα αφορούν τις παρατηρήσεις που του έχουν κοινοποιηθεί από τη διαδικασία της εκκαθάρισης. Για την υποβολή ένστασης θα κατατίθεται παράβολο υπέρ ΕΟΠΥΥ, ποσού ίσο με το 2% της αξίας της σχετικής υποβολής, μετά τη ψήφιση της επικείμενης τροπολογίας.
Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων ελέγχου, θα πραγματοποιείται από την ομάδα αξιολόγησης ενστάσεων εκκαθάρισης.
Οι αρμοδιότητες της ομάδας αξιολόγησης ενστάσεων εκκαθάρισης είναι οι εξής:
1. Λειτουργεί με βάση τους κανόνες της με αριθ. Β2β/οικ. 38642/31-5-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1536/τ.Β’/
31-5-2016) και τις αντίστοιχες αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.
2. Δύναται να ζητήσει έγγραφες διευκρινήσεις οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο ότι θα διευκολύνουν
την διαδικασία επανελέγχου .
3. Δύναται να αξιολογήσει το σύνολο των προβλημάτων που θα προκύψουν και όχι μόνο εκείνο
του δείγματος. Τα αποτελέσματα της Ομάδας Εργασίας Αξιολόγησης Ενστάσεων, υποβάλλονται
με εισήγηση του Προέδρου της Ομάδας στο Δ.Σ. του Οργανισμού προς έγκριση.
Μετά την λήψη της σχετικής απόφασης του Δ.Σ., τα αποτελέσματα αξιολόγησης των ενστάσεων
κοινοποιούνται στον πάροχο και στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση. Στην περίπτωση που
συνεχίζουν να υφίστανται περικοπές ανά υποβολή, ο πάροχος οφείλει να προσκομίσει το πιστωτικό τιμολόγιο για το ποσό της περικοπής ώστε να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής.
Ο πάροχος δεν έχει την δυνατότητα να υποβάλλει νέα ένσταση ή συμπληρωματικά έγγραφα για
υποβολή της οποίας η αξιολόγηση έχει εκκινήσει ή έχει ολοκληρωθεί από την αρμόδια ομάδα
αξιολόγησης ενστάσεων εκκαθάρισης. Για την μεταβατική περίοδο, από 01/01/2016 και μέχρι
31/5/2016 (ημερομηνία έκδοσης της με αριθμ. Β2β/οικ. 38642/31-5-2016 ΚΥΑ), δίνεται η δυνα-

τότητα στους παρόχους να καταθέσουν τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην εν λόγω ΚΥΑ, για τις υποβολές του α’ πεντάμηνου του έτους 2016.
Η απόφαση αυτή επικυρώνεται την ίδια ημέρα.

