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Αναμένεται η ενημέρωση του ΔΑΠΥ σύμφωνα με το
συμπληρωματικό ΦΕΚ για τα αναλώσιμα το οποίο
επισυνάπτεται.
    (Για να δείτε αν κάποιο είδος αποζημιώνεται, ανοίγετε το αρχείο το οποίο
επισυνάπτεται ,πατάτε Ctrl+F και πληκτρολογείτε τον όρο αναζήτησης. Με το πλήκτρο F3
περνάτε στο επόμενο αποτέλεσμα αναζήτησης.)     ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΚ
Β'4045/17-11-2017       
Αριθ. οικ. 45786

(ΦΕΚ Β' 4045/17-11-2017)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.  3918/2011  (ΦΕΚ 31 τ.Α/2-3-2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».

2. Τις διατάξεις του ν.  4238/2014  (ΦΕΚ 38 τ.Α'/ 17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».

3. Τη με αριθ. Α2β/Γ.Π.36616/11.12.2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ
911/τ.ΥΟΔΔ/14-12-2015) περί διορισμού του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.

4. Τις διατάξεις της παρ. 7, του αριθ. 34 του ν.  4447/2016 .

5. Τις διατάξεις του άρ. 108 του ν.  4461/2017 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του  αρ. 95  του ν.  4472/2017 .

7. Τις διατάξεις της παρ. 8β), του άρθρου 97 του ν.  4486/2017 .

8. Τιςμε αριθ. 1153/414/29.9.2017, 1154/414/29.9.2017 και 1157/414/29.9.2017 αποφάσεις
του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα με αριθ. ΦΕΚ 3491/Β'/5-10-2017 και ΦΕΚ
3492/Β'/5-10-2017.

9. Τη με αριθ. 1250/418/19.9.2017 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.

10. Τη με αριθ. 1336/423/2.11.2017 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ,

αποφασίζει:

Την έγκριση των τιμών αποζημίωσης των υλικών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους
συνημμένους πίνακες (9).
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«Σε περίπτωση που υπάρξει πρόσθετη χρέωση στους ασθενείς, λόγω της μείωσης των
τιμών, ο Οργανισμός θα προχωρά στην επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις
σχετικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ  
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