
            
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                         
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ                                          
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
                Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 445/24-01-2018  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Θέμα: «Εισήγηση σχετικά με παράταση της δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικών 
γνωματεύσεων για είδη του αρθ. 15 του ΕΚΠΥ».  
 
Απόφαση 121 
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη  
 
Α. την κάτωθι με αρ. πρωτ. ΔΒΕ3/158/23-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού 
Σχεδιασμού:  
 

«Σας γνωρίζουμε ότι σε ότι αφορά την οξυγονοθεραπεία αέριο και υγρό (φιάλες) 
υπάρχει αντικειμενική αναγκαιότητα για παράταση των συμπληρωματικών υποβολών από 
23/10/2017, καθώς υπήρχαν τεχνικά ζητήματα που έπρεπε αρχικά να αντιμετωπιστούν 
προκειμένου να υπάρχει εναρμόνιση με την 1573/434/14-12-2017 απόφαση του Δ.Σ. σε ότι 
αφορά αυτές τις παροχές. 

Επιπρόσθετα του ανωτέρω και για να μπορέσουν να εκτελεστούν ηλεκτρονικές 
γνωματεύσεις μηνός Δεκεμβρίου για εμπορικά προϊόντα ειδών του αρθ. 15 του Ε.Κ.Π.Υ τα 
οποία περιλαμβάνονται στις προς έγκριση εισηγήσεις μας ΔΒ3Ε/157/23-01-2018 και 
ΔΒ3Ε/156/23-01-2018 εισηγούμαστε: 
1) Να δοθεί η δυνατότητα συμπληρωματικής υποβολής ηλεκτρονικών γνωματεύσεων μηνός 

Δεκεμβρίου και μέχρι και την 20/02/2018 για προϊόντα της σύμβασης  
2) Να παραταθεί μέχρι και την 20/02/2018 η δυνατότητα συμπληρωματικής υποβολής 

ηλεκτρονικών γνωματεύσεων που αφορούν τις παροχές οξυγονοθεραπείας υγρό και αέριο 
με κωδικούς dapy 10018 και 00019 αντίστοιχα». 

 
Β. την προφορική εισήγηση του Προϊσταμένου της ανωτέρω Δ/νσης, 
Γ. τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων των μελών κατά την οποία ο κ. Κερασίδης δήλωσε ότι 
απέχει από την ψηφοφορία  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.Να δοθεί η δυνατότητα συμπληρωματικής υποβολής ηλεκτρονικών γνωματεύσεων μηνός 
Δεκεμβρίου και μέχρι και την 20/02/2018 για προϊόντα της σύμβασης  
2.Να παραταθεί μέχρι και την 20/02/2018 η δυνατότητα συμπληρωματικής υποβολής 
ηλεκτρονικών γνωματεύσεων που αφορούν τις παροχές οξυγονοθεραπείας υγρό και αέριο με 
κωδικούς dapy 10018 και 00019 αντίστοιχα. 

 
Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια 

        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ 
  
       α.α. 
          ΠΑΜΠΑΤΖΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ                                            ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝAΓΙΩΤΗΣ 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ 
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