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ΠΡΟΣ:

1. Όλες τις Δ/νσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ
2. ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.

Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με ελέγχους, νομοθετικές διατάξεις Υπηρεσίας
Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α).

Σύμφωνα με το αρθρ. 19 της τελευταίας τροποποίησης του Ενιαίου Κανονισμού
Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (κοινή Υπ. Απ. ΕΜΠ. 5 ΦΕΚ 3054/18.11/2012)
ορίζεται ότι: «Η άσκηση του δευτεροβάθμιου ελέγχου των δαπανών υγείας του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ, υγειονομικού και φαρμακευτικού, επιθεώρησης συμβεβλημένων
παρόχων υγείας και ο εσωτερικός έλεγχος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γίνεται από τα αρμόδια
όργανα της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. και στα πλαίσια της νομοθεσίας που διέπει τη
λειτουργία της. Η όλη εποπτεία κάθε ελέγχου υπάγεται στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α».
Η ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α εντάχθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το Ν. 3918/2011,
διαρθρώνεται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και αποτελείται από τρεις διευθύνσεις
α) Διεύθυνση Κεντρικής Υπηρεσίας, β) Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής, γ)
Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Υγείας. Η υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 4 του
Κεφ Β΄ του αρθρ. 17 και παρ. θ του Κεφ Β΄ του άρθρου 21 του Ν. 3918/2011,
υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ο οποίος εποπτεύει και συντονίζει
τις Υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Ανώτατο όργανο διοίκησης της και
προϊστάμενός της είναι σύμφωνα με το Κεφ. 1 του ένατου άρθρου του Μέρους Β του
Ν. 3607/2007 ο Γενικός Επιθεωρητής αυτής, στον οποίο έχει ανατεθεί ο γενικός
σχεδιασμός και ο συντονισμός μέτρων για τον έλεγχο των δαπανών του συστήματος
υγιεινομικής περίθαλψης, καθώς και η συγκρότηση κλιμακίων ελέγχου.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω όλες οι καταγγελίες για παραβατικές συμπεριφορές
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα διαβιβάζονται στο Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., ο
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οποίος θα συστήνει, αποκλειστικά, τα κλιμάκια ελέγχου και θα εκδίδει εντολές για
έλεγχο σε συγκεκριμένο φορέα παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Τα Πορίσματα ελέγχου
διαβιβάζονται στο Γενικό Επιθεωρητή προκειμένου να επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή
να γίνουν περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα και με τις προτάσεις του Πορίσματος.
Όλες οι υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο της
ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. καθώς, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου δέκατου του Ν. 3607/0,7
η άρνηση οργάνων, υπαλλήλων ή λειτουργών να συμπράξουν, να συνεργαστούν και
να χορηγήσουν στοιχεία ή έγγραφα κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή
ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή ή κατόπιν εντολής του από τα μικτά κλιμάκια ή
το προσωπικό της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., καθώς επίσης η χορήγηση εν γνώσει ανακριβών
στοιχείων και γενικά η παρακώλυση και η παραπλάνηση του ανωτέρω έργου συνιστά
αυτοτελές πειθαρχικό αδίκημα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί μία από τις ποινές
που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ’ έως στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του
Υπαλληλικού Κώδικα. Επίσης, σύμφωνα με το Ν 2676/1999, οι υπάλληλοι της
ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ενεργούν ως ανακριτικοί
υπάλληλοι και έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι
χρήσιμο για την άσκηση του έργου τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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