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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι       
 
Ύστερα από έντονες διαβουλεύσεις των εκπροσώπων του εργαστηριακού κλάδου (ΠΟΣΙΠΥ, ΠΕΕΒΙ, 
ΠΑΣΙΔΙΚ, Ενώσεις Ακτινολόγων, Πυρηνικών γιατρών και Αλυσίδων) με την ΓΓ του Υπουργείου Εργασίας & 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Δρέττα και την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ  κκ Βουδούρη και Σουλιώτη, καταλήξαμε σε 
συμφωνία με τον ΕΟΠΥΥ και λεπτομερέστερα  έχουμε να σας ανακοινώσουμε τα εξής: 
 
1] Εκπτώσεις 
Μετά από έντονες πιέσεις, παρακάμψαμε τις άμεσες εκπτώσεις (είτε επί του τζίρου είτε επί των εξετάσεων) 
και  συμφωνήσαμε, κατ’ αρχήν,  με την κα Δρέττα να μπει σαν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στις εξετάσεις 
που μέχρι τώρα έκανε σύμβαση το ΙΚΑ, το 1/3 του πλαφόν που ίσχυε    και πέραν αυτού έκπτωση 10% . 
Κατά την εξειδίκευση των παραπάνω με την ηγεσία ΕΟΠΥΥ, καταλήξαμε στα εξής: 
Για μεν τις ακριβές απεικονιστικές εξετάσεις (μαγνητικές, αξονικές, τρίπλεξ  κλπ) μπαίνει ένας κατώτερος 
αριθμός παραπεμπτικών (το 1/3 του πλαφόν του ΙΚΑ), ο οποίος θα διανέμεται εξ ίσου σε όλα τα 
εργαστήρια μέσω τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΠΥΥ (ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), και  από κει πάνω 
μπαίνει έκπτωση 10%. 
Αντίστοιχα για τις ακριβές βιοπαθολογικές εξετάσεις (καρκινικοί δείκτες, ορμόνες), δεν μπαίνει ούτε 
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ούτε έκπτωση. 
Έτσι όλες οι βιοπαθολογικές εξετάσεις καθώς και οι απλές ακτινολογικές (  ακτινογραφίες, υπέρηχοι, 
μαστογραφίες)  παραμένουν ως έχουν με το κρατικό τιμολόγιο χωρίς καμία έκπτωση. 
 
2]  Σύμβαση 
Επεξεργαστήκαμε την βασική  σύμβαση του ΣΥΣΠΥ (στην οποία είχαμε κάνει αρκετές παρεμβάσεις σαν 
ΠΕΕΒΙ) και την προσαρμόσαμε στα δεδομένα του ΕΟΠΥΥ και στα συμφωνηθέντα. 
Από τις αλλαγές που προτείναμε, άλλες πετύχανε, όπως: 
α) η αλλαγή του τίτλου από «σύμβαση με Διαγνωστικά Κέντρα» στον γενικό  «σύμβαση για παρακλινικές 
εξετάσεις» και τις αναφορές από «Διαγνωστικά Κέντρα»,  σε ένα γενικότερο όνομα που θα περιλάβει όλους 
τους εργαστηριακούς φορείς (θα το επιλέξει η διοίκηση) και 
β) η αποπληρωμή των δαπανών, το 90% θα πληρώνεται σε 45 ημέρες και το υπόλοιπο 10% σε 2 μήνες 
μετά τις 45ημέρες. Εδώ δεν μπορέσαμε να αποσπάσουμε κάποια από τις ρήτρες που προτείναμε. 
Ενώ άλλες δεν έγιναν αποδεκτές,  όπως το ασυμβίβαστο της εκτέλεσης εξετάσεων  γραμμένων από 
κλινικούς γιατρούς εταίρους ή συνεργάτες του εν λόγω εργαστηρίου  ή η συμμετοχή εκπροσώπων μας 
στους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΕΟΠΥΥ .   
 
3] Διαδικαστικά 
Όλοι οι γιατροί που είχαν  μέχρι 31-12-11 συμβάσεις με ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ,ΙΚΑ  αυτοδικαίως θεωρούνται ως 
συμβασιούχοι και με τον ΕΟΠΥΥ και θα υπογράψουν την σύμβαση όταν αυτή ετοιμαστεί 
Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν αναδρομική ισχύ από 01-01-12. 
Ως προς τις λεπτομέρειες, για το ποιά, προς το παρόν, παραπεμπτικά θα παίρνουμε, που και πως θα τα 
καταθέτουμε κλπ, θα ανακοινωθούν την προσεχή Τρίτη 10-1-12.  Υπομονή… 
 
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση  μπαίνει, όπως φαίνεται, για τα καλά στην ζωή μας. 
Θα ελέγχονται τα πάντα: ποιος γράφει, τι γράφει, πόσα γράφει, κάθε πότε γράφει, ποιος τα εκτελεί κλπ 
Ελπίζει ο ΕΟΠΥΥ ότι έτσι θα ελέγξει την υπερσυνταγογράφηση, την σπατάλη, την κατευθυνόμενη ιατρική, 
την μίζα κλπ. με απώτερο σκοπό τον εξορθολογισμό των δαπανών και την εξοικονόμηση χρημάτων.   
Εμείς θα βοηθήσουμε από την πλευρά μας με όλη μας την δύναμη αυτή την προσπάθεια, διότι η επιβίωση 
των εργαστηρίων μας εξαρτάται άμεσα και από την εξασφάλιση  της βιωσιμότητας του ΕΟΠΥΥ 
 
4]  Παλαιές οφειλές 
Η κα Δρέττα μας ενημέρωσε ότι  ρυθμίστηκε το  θέμα των οφειλών με την ανάληψη του χρέους των 
τεσσάρων συνιστωσών Ταμείων του ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ. ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ) από το Υπουργείο Οικονομικών, 



το οποίο έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση και θα αποπληρωθεί στο τέλος  του Μαρτίου εξ ολοκλήρου 
… με κάποιο κούρεμα βεβαίως… 
Ίδωμεν… 
 
5]  Κάναμε παρέμβαση (όπως και ο ΙΣΑ) στην κα Δρέττα και τον ΕΟΠΥΥ για την  ΚΥ απόφαση για την 
επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  όπου τα διαγνωστικά εργαστήρια αναφέρονται σαν  
«Διαγνωστικά Κέντρα».  
Μας είπαν ότι πρόκειται για παρανόηση και θα διορθωθεί. 
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