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«Εξόφληση Υποχρεώσεων του Οργανισμού»

Αξιότιμοι κύριοι,
Σε απάντηση του ερωτήματός σας υπενθυμίζουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εγχείρημα
που αποκλειστικό στόχο έχει να διασφαλίσει την ομαλή και με πλήρη έλεγχο εκκαθάριση των
συμβεβλημένων παρόχων, αποσκοπώντας τελικά στην εδραίωση μιας σχέσης αμοιβαίας
εμπιστοσύνης μεταξύ του Οργανισμού και των συνεργατών του.
Πιστεύουμε πως κατανοείτε ότι αναπόφευκτα προκύπτουν τεχνικά αλλά και διαδικαστικά
προβλήματα (π.χ. διαδικασία ενστάσεων) κατά την υλοποίηση μιας διαδικασίας πρωτόγνωρης
για τα υφιστάμενα μέχρι πρότινος δεδομένα λειτουργίας του Οργανισμού.
Είναι προφανές ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από όλους τους εμπλεκομένους
υπαλλήλους του Οργανισμού έτσι ώστε τα προβλήματα που παρουσιάζονται να επιλύονται κατά
το δυνατόν άμεσα και να μην επαναλαμβάνονται με απώτερο στόχο να ομαλοποιηθεί προς
όφελος όλων η διαδικασία.
Αναφορικά με τα μέλη του Συλλόγου σας, σας γνωρίζουμε ότι η καθυστέρηση που
παρατηρείται, οφείλεται σε προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την ψηφιοποίηση του
προβλεπομένου για την εκκαθάριση δείγματος των υποβληθέντων παραστατικών. Η Υπηρεσία
μας, σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού,

ενημερώνει σε καθημερινή βάση για τα προβλήματα που παρουσιάζονται και διεκπεραιώνει
άμεσα την εκκαθάριση των παρόχων όταν τα προβλήματα επιλυθούν.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Οργανισμού, εκδίδει εντάλματα τελικής εκκαθάρισης σε καθημερινή βάση, για όλες τις
κατηγορίες των παρόχων, ανάλογα με τις καθημερινές οριστικοποιήσεις εκκαθαρίσεων που
υπάρχουν στο σύστημα.
Μετά από τα παραπάνω εκτιμούμε ότι η διαδικασία τελικής εκκαθάρισης και πληρωμής
του Ιανουαρίου/2016 για όλους τους συμβεβλημένους παρόχους θα ολοκληρωθεί σύντομα και
θα προχωρήσει η εκκαθάρισης και των επόμενων μηνών με ταχύτερους πλέον ρυθμούς αφού
προσδοκούμε ότι τα προβλήματα θα μειώνονται όσο προχωρά η διαδικασία.
Πιστεύουμε ότι πάγιο στόχο – επιθυμία σας αποτελεί η πληρωμή σε εύλογο χρονικό
διάστημα και με τελική εκκαθάριση των υποχρεώσεων του Οργανισμού προς τα μέλη σας και
θεωρούμε ότι η υλοποίηση αυτού του στόχου αποτελεί πλέον στρατηγική επιλογή του
Οργανισμού στα πλαίσια της διασφάλισης της αγαστής και με αμοιβαία εμπιστοσύνη
συνεργασίας μας.
Τέλος, αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις παρελθόντων ετών και με δεδομένο
ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκτελεί πλέον ένα κλειστό προϋπολογισμό, σας γνωρίζουμε ότι θα εξοφληθούν
μετά από την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης με χρήματα που θα προέλθουν από τη
χρηματοδότηση που θα λάβει η χώρα και έπειτα από συμφωνία με τους θεσμούς (δανειστές).
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