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AΘΗΝΑ 9 /7/2019

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Α.
«ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ»
Όπως σας γνωρίζετε για τις όποιες περικοπές υπάρχουν στην υποβολή των αναλωσίμων (παροχή
υγειονομικού υλικού, σκευάσματα ειδικής διατροφής, ορθοπεδικά/αναπνευστικά) θα ενημερώνεστε από την αρμόδια
ΠΕΔΙ (Περιφερειακή Διεύθυνση) αναλυτικά για την περικοπή που έχει γίνει, μέσω email ή μηνύματος στο κινητό σας.
Για να δείτε αναλυτικά τον λόγο περικοπής, θα πρέπει να μπείτε στο ΕΔΑΠΥ, να πατήσετε πάνω στον αριθμό
υποβολής, και μετά πάνω στην ένδειξη «πορεία εκκαθάρισης», ώστε να σας εμφανιστούν αναλυτικά τα στοιχεία της
υποβολής με τις περικοπές.
Για την κάθε περικοπή έχετε δύο επιλογές :
1η επιλογή : να κόψετε πιστωτικό, για το ποσό της περικοπής, και να το καταθέσετε στην ΠΕΔΙ που ανήκετε.
Με την επιλογή του πιστωτικού, στην ουσία αποδέχεστε την περικοπή, και με την κατάθεση του πιστωτικού η
διαδικασία της πληρωμής προχωράει κανονικά προς οριστικοποίηση και εξόφληση.
Σημείωση : για το αν θα κόψετε πιστωτικό ή θα προβείτε σε ένσταση, θα πρέπει να αναλογιστείτε το μέγεθος του
ποσού της περικοπής, σε σχέση με το ποσό που αφορά όλη την υποβολή, ώστε να δείτε αν οικονομικά σας συμφέρει
να προβείτε σε έκδοση πιστωτικού.
2η επιλογή : να καταθέσετε ένσταση για την περικοπή. Καταθέτοντας ένσταση, η πληρωμή σας σταματάει
προσωρινά μέχρι την εξέταση της ένστασης.
Η κάθε ένσταση πρέπει να υποβληθεί μέσα στο χρονικό περιθώριο που υπάρχει στην ενημέρωση που έχει
στείλει η αντίστοιχη ΠΕΔΙ (3 ημέρες).
Η ένσταση υποβάλλεται στην γραμματεία του Φ.Σ.Α. και αυτή αποστέλλεται από τον ΦΣΑ την επόμενη εργάσιμη από
την ημέρα υποβολής, με αυθημερόν αποστολή ταχυμεταφορών στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ και στην ΠΕΔΙ.
Η ένσταση θα αποτελείται οπωσδήποτε από το έντυπο της ένστασης, το οποίο θα το βρείτε μετά το τέλος του
εγγράφου και από την κατάσταση μεταβολών / περικοπών εκκαθάρισης. Η κατάσταση αυτή, αποστέλλεται ως
συνημμένο αρχείο στο email που σας αποστέλλουν από τον ΕΟΠΥΥ για την περικοπή.
Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που θεωρεί το κάθε φαρμακείο ότι πρέπει να
επισυνάψει, π.χ. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ασθενούς οι οποίες υποχρεωτικά φέρουν το ΓΝΗΣΙΟ υπογραφής, ή κάποιο
σημείωμα επί της ενστάσεως του φαρμακείου κ.λ.π. Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλλετε συμπληρωματικά
δικαιολογητικά δε δεύτερο χρόνο, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στο έντυπο της ένστασης.
Σας αναλύουμε ποιες περιπτώσεις θεωρείται ότι αφορούν περικοπή για τυπικά λάθη και δίνονται αναλυτικές
οδηγίες για την υποβολή ένστασης της κάθε περίπτωσης.
Ακολουθώντας τις οδηγίες που σας
Στοιχεία επικοινωνίας : Φ.Σ.Α. / γραμματεία / κ.Ζαρμακούπη & κ.Νιάρχου 210 5240146 / 210 5243186 / 210 5247783
Φαξ : 210 5220721, email : grfsa@fsa.gr ή info@fsa.gr
*ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ (αίτημα επανεξέτασης)
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Αίτηση Επανεξέτασης (ένσταση)
Στοιχεία Παρόχου
Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο
___________________________________
___________________________________
Τηλ. Επικοιν. _______________________
Email____________________________ __
Αριθμός Υποβολής___________________
Μήνας / Έτος Υποβολής_______________
Κατηγορία Σύμβασης_________________
Αριθμός Σύμβασης ___________________
(Συμπληρώνονται από την ΠΕΔΙ)

Προς
ΠΕΔΙ___________________________
(Για την Ομάδα
Αξιολόγησης Ενστάσεων Εκκαθάρισης)

Δια της παρούσης και έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις, ζητώ την επανεξέταση των περικοπών της υποβολής
μου, από την Ομάδα Αξιολόγησης Ενστάσεων Εκκαθάρισης που συγκροτήθηκε με την 475/281/1-6-2016 απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, για τους παρακάτω λόγους:
Αναλυτική αναφορά περικοπών που προέκυψαν από τον έλεγχο της υποβολής μου προς το ΕΔΑΠΥ, μηνός
……………………/201…
ΠΕΡΙΚΟΠΗ
1.2.3.4.5.6.7.8.Επισυνάπτω για την υποστήριξη των απόψεων μου τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1.- __________________________________
2.- __________________________________
3.- __________________________________
4.- __________________________________
5.- __________________________________
Ημερομηνία __________201__
Ο/Η αιτών/ούσα

