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ΘΕΜΑ : «Διαβίβαση υποβληθέντων παραστατικών για τις δαπάνες οδοντοτεχνικών
εργασιών από τους Οδοντοτεχνίτες που ήταν συμβεβλημένοι με τα Ταμεία που
εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ»
Σχετικά με τα αναφερόμενα στο θέμα σας γνωρίζουμε ότι:
Aπό την ισχύ του Ν.4238/17.2.2014 για την «αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και το Πρωτοβάθμιο
Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ)», οι Μονάδες παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ του ΕΟΠΥΥ μ ε τ α φ έρ ο ν τ α ι και ε ν τ ά σ σ ο ν τ α ι στην οργανωτική δομή των ΔΥ. Πε, ως αποκεντρωμένες
μονάδες τους, εξαιρουμένων των Φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ που παραμένουν στον Οργανισμό.
-Στην παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ως άνω νόμου περί της «οικονομικής διαχείρισης»,
ορίζεται «για λόγους εύρυθμης λειτουργίας και διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος έως
31.12.2014 επιβαρύνονται με τις δαπάνες για κάθε είδους παροχή υπηρεσιών από τους
προϋπολογισμούς των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, από τους οποίους εξακολουθεί η
ενταλματοποίηση και εκκαθάριση δαπανών, βάσει των σχετικών παραστατικών, που έχουν
εκδοθεί έως την αναφερόμενη ημερομηνία».
Σύμφωνα με τα παραπάνω, εστάλη από την Διοίκηση του Οργανισμού, στις αρμόδιες
Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.) το υπ΄αριθ.ΔΑ2Γ/Φ104/3/2015 έγγραφο
που μεταξύ άλλων αναφέρει:
Ο ΕΟΠΥΥ μέχρι σήμερα δεν έχει συνάψει συμβάσεις με ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ, εφόσον η
«οδοντιατρική- στοματολογική» περίθαλψη, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ενιαίου
Κανονισμού Παροχών Υγείας της υπ΄αριθμ.ΕΜΠ5/Β΄/3054/18.11.2012 ΚΥΑ, παρέχεται εντός
δικτύου συμβεβλημένων οδοντιατρείων ή πολυοδοντιατρείων.

Μετά τα ανωτέρω, εφόσον η περίθαλψη που παρέχονταν από το σχήμα «οδοντίατροιοδοντοτεχνίτες» περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες της Π.Φ.Υ. των ΠΕ.ΔΥ., παρακαλούμε τα
παραστατικά δαπανών μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στην
υπηρεσία σας από 1.1.2015, να αποσταλούν στις Διοικήσεις των Υγειονομικών
Περιφερειών στις οποίες υπάγεται αρμοδίως το κάθε Π.Ε.Δ.Υ. Στο εξής δεν θα
παραλαμβάνετε παραστατικά δαπανών για τους αναφερόμενους παρόχους.
Τέλος επισημαίνεται ότι μετά την έκδοση του Ν.4238/2014 παύει η ισχύς κάθε προηγούμενης
σχετικής απόφασης που έχει εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα του ΕΟΠΥΥ.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.
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