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ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΤ ΜΕΛΗ ΣΟΤ ΦΑ
ΕΚΣΑΚΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ
ΘΕΜΑ : περικοπές γνωματεύσεων ΕΔΑΠΤ με το προϊόν resurgex.

Όπωσ είναι γνωςτό, ο ΕΟΠΥΥ εδώ και πάρα πολφ καιρό (από το 2018) «πάγωςε» αυκαίρετα τθν εξόφλθςθ
γνωματεφςεων ΕΔΑΠΥ που περιείχαν το ςκεφαςμα resurgex, δθμιουργώντασ τεράςτιο πρόβλθμα ςτουσ
ςυναδζλφουσ που είχαν εκτελζςει τζτοιου είδουσ γνωματεφςεισ.
Προ θμερών, ο ΕΟΠΥΥ άρχιςε να κοινοποιεί περικοπζσ για τισ εν λόγω γνωματεφςεισ.
Λόγω του ότι το κζμα αφορά μεγάλο αρικμό φαρμακείων, ςασ επιςυνάπτουμε ζνα υπόδειγμα ενςτάςεωσ, το
οποίο όποιοσ αντιμετωπίηει περικοπι γνωματεφςεων που περιείχαν resurgex, μπορεί να τθν υποβάλλει ςτα
γραφεία του ςυλλόγου, μαηί με το ζντυπο τθσ ζνςταςθσ ςυμπλθρωμζνο.

Για ηον Φ..Α.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΛΟΤΡΑΝΣΟ

*ακολοσθούν :
1.- ένησπο ένζηαζης
2.- πρόησπο ζσνοδεσηικού ενζηάζεως για σπόθεζη resurgex

Αίηηζη Επανεξέηαζηρ (ένζηαζη)
ηοισεία Παπόσος
Επυνςμία / Ονομαηεπώνςμο
___________________________________
___________________________________
Σηλ. Επικοιν. _______________________
Email____________________________
Απιθμόρ Τποβολήρ___________________
Μήναρ / Έηορ Τποβολήρ_______________
Καηηγοπία ύμβαζηρ_________________

Πξνο
ΠΕΔΙ___________________________
(Γηα ηελ Οκάδα
Αμηνιόγεζεο Ελζηάζεσλ Εθθαζάξηζεο)
__

Αξηζκόο Σύκβαζεο ___________________
(Σπκπιεξώλνληαη από ηελ ΠΕΔΙ)
Δηα ηεο παξνύζεο θαη έρνληαο ππόςε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, δεηώ ηελ επαλεμέηαζε ησλ
πεξηθνπώλ ηεο ππνβνιήο κνπ, από ηελ Οκάδα Αμηνιόγεζεο Ελζηάζεσλ Εθθαζάξηζεο πνπ
ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 475/281/1-6-2016 απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΕΟΠΥΥ, γηα
ηνπο παξαθάησ ιόγνπο:
Αναλςηική αναθοπά πεπικοπών πος πποέκςταν από ηον έλεγσο ηηρ ςποβολήρ μος
ππορ ηο ΕΔΑΠΤ, μηνόρ ……………………/201…
ΠΕΡΙΚΟΠΗ (εδώ ζυμπληρώνεηε ηα ονόμαηα ηων αζθενών)
1.2.3.4.5.6.7.8.Επιζςνάπηυ για ηην ςποζηήπιξη ηυν απότευν μος ηα κάηυθι δικαιολογηηικά :
1.- __________________________________
2.- __________________________________
3.- __________________________________
4.- __________________________________
5.- __________________________________
Ημεπομηνία __________201__
Ο/Η αιηών/ούζα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ
(ΕΟΠΤΤ)
ΕΝΣΑΗ

Του
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
**********
Στισ ……………………….. πληροφορήθηκα ηλεκτρονικά από μέρουσ ςασ ότι ολοκληρώθηκε η
εκκαθάριςη υποβολήσ μηνόσ ……. του ………….. με αριθμό …………………… για αιτούμενη αξία
………………………………………………….. και το αποτέλεςμα αυτήσ είναι η περικοπή του ολικού ποςού.
Με καλείται ταυτόχρονα όπωσ προςκομίςω το απαιτούμενο πιςτωτικό τιμολόγιο ςτην αρμόδια
ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ ΠΕ.ΔΙ. …………………………….
Ενίςταμαι κατά τησ ςχετικήσ απόφαςήσ ςασ, διότι δεν ςυνάδει με το νόμο, καθώσ βλάπτει
νόμιμα οικονομικά μου ςυμφέροντα, δεδομένου του ότι από μέρουσ μου υπήρξε χορήγηςη ςε
αςφαλιςμένουσ ςασ του ςχετικού φαρμακευτικού ςκευάςματοσ ενεργώντασ καλόπιςτα και ςτα
πλαίςια του λειτουργήματόσ μου.
Η χορήγηςη των φαρμακευτικών ςκευαςμάτων προσ τουσ αςφαλιςμένουσ, που έγινε από
μέρουσ μου, ήταν νόμιμη, βαςιζόμενη ςε θεώρηςη ελεγκτού και είχα τη ςχετική υποχρέωςη
εκτέλεςήσ τησ ςύμφωνα με το ιςχύον νομικό πλαίςιο και ωσ πάροχοσ δεν μπορεί να υπόκειμαι ςε
καμιά απολύτωσ περικοπή.
Δε κατανοώ την εν γένει ςυμπεριφορά ςασ, η οποία δε ςυνάδει με την αρχή τησ
δικαιολογημένησ εμπιςτοςύνησ που διαςφαλίζει το ςυνταγματικό κράτοσ δικαίου μασ.
Ενιςτάμενοσ ςασ καλώ όπωσ ανακαλέςετε τη ςχετική εκκαθάριςη, εγκρίνοντάσ μου το ποςό
των …………….€, επιφυλαςςόμενοσ ταυτοχρόνωσ κάθε νομίμου δικαιώματόσ μου.

Αθήνα, ………………………..
Ο ενιςτάμενοσ

