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Μαρούσι,   27-05-2015 
 
ΑΠ. ΟΙΚ. 21932 

 

 Προς:   
 
Σνλ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ  
Πινπηάξρνπ 3 , Αζήλα 10675 
 
Κοινοποίηση:   
 

1. Γξαθείν Αληηπξνέδξνπ ΔΟΠΤΤ 
2. Γ/λζε ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ  
3. Δπηηξνπή Βέιηηζηεο Πξαθηηθήο 
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ΓΡ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΤ & Δ.. 
Σατ. Δ/νση: Απ. Παύλοσ 12, Μαρούσι 
Σατ. Κώδικας:15123 
Σηλ.:210 6871706-708 
Fax:210 6871769 
E-mail:president@eopyy.gov.gr 
 

 

  

 

ΘΕΜΑ: « ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΤΓΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ 

ΕΣΟ 2013 ΑΠΟ ΣΙ ΙΔΙΩΣΙΚΕ ΕΛΕΓΚΣΙΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ » 

 
 Με αθνξκή όκνηα εξωηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ 
ΔΟΠΤΤ από θαηά ηόπνπο ηαηξηθνύο ζπιιόγνπο, ζρεηηθά κε ην Έξγν ηνπ Διέγρνπ θαη ηεο 

Δθθαζάξηζεο ηωλ ινγαξηαζκώλ ζπκβεβιεκέλωλ  Παξόρωλ Τγείαο γηα ην 2013 από 
Ιδηωηηθέο Διεγθηηθέο Δηαηξίεο (ΙΔΔ) θαη πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξωζνύλ όινη νη ηαηξηθνί 
ζύιινγνη πνπ αλήθνπλ ζηνλ Παλειιήλην ύιινγν, ζαο παξαζέηνπκε ηα αθόινπζα: 

 
 Καη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 100, παξ.6 ηνπ Ν.4172/2013 θαη ηεο ππ’ αξηζ. 
Τ9/νηθ.85507/13.09.2013 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο  ηωλ ππνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ – 
Τγείαο, ν ΔΟΠΤΤ, κε ηελ ππ’αξηζ.634/πλ134/10.09.2013 Απόθαζε ηνπ Γ ηνπ, ελέθξηλε 

ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηωλ Ιδηωηηθώλ ειεγθηηθώλ Δηαηξηώλ, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ν 
Νόκνο θαη λα δηελεξγεζεί ν Έιεγρνο ηωλ Λνγαξηαζκώλ ζπκβεβιεκέλωλ Παξόρωλ Τγείαο 
γηα ην 2013 θαηά ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν.  

 
 Οη Ιδηωηηθέο Διεγθηηθέο Δηαηξείεο πνπ εληάζεθαλ ζην Μεηξών, έιαβαλ από ηελ 
Γηνίθεζε ηνπ ΔΟΠΤΤ ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, όπωο απηή απνηππώλεηαη ζε ΦΔΚ, Γεληθά 

Έγγξαθα  θιπ, θαζώο θαη όιεο ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο, δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα 
ειέγρνπ αλά θαηεγνξία Παξόρνπ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο θαη ηα θξηηήξηα ειέγρνπ έρνπλ 
ιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ελδέρεηαη λα απνηεινύλ παξάξηεκα ηεο 

ύκβαζεο πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμύ Παξόρωλ θαη ΙΔΔ. 
 
Πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ηαηξηθό έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε ή δηελεξγείηαη, νη ΙΔΔ 

θαηέζεζαλ ηαηξηθά θξηηήξηα αλά θαηεγνξία Παξόρνπ, βάζεη ηωλ νπνίωλ εθδίδνληαη ηα 
απνηειέζκαηα αλά Πάξνρν. Σα ηαηξηθά θξηηήξηα ηέζεθαλ πξνο αμηνιόγεζε από ηνλ ΔΟΠΤΤ 
θαη έιαβαλ ηελ έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΟΠΤΤ  
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Καηά ζπλέπεηα, ζηελ πεξίπηωζε πνπ ηα κέιε ηωλ πιιόγωλ ζαο, δεηήζνπλ ηηο 
νδεγίεο βάζεη ηωλ νπνίωλ δηελεξγήζεθε ν έιεγρνο,  έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα 

απεπζπλζνύλ ζηηο ΙΔΔ πνπ δηελήξγεζαλ ή δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν γηα ηα εξγαζηήξηα ηωλ 
ελδηαθεξνκέλωλ ηαηξώλ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ άκεζε ελεκέξωζε γηα ηηο εγθξηζείζεο 
νδεγίεο πνπ εθαξκόζηεθαλ. 

 
  

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πξόζζεηε δηεπθξίληζε.   

 
 
               

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  
 
                                                         ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΝΣΟ 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 


