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Η διοίκηση  του ΕΟΠΥΥ , προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, καλείται για τελευταία φορά να σταθεί 
στο ύψος των υποχρεώσεων και δεσµεύσεων που έχει αναλάβει  προς τους συµβεβληµένους 
εργαστηριακούς γιατρούς και να τηρήσει τις υποσχέσεις της , που µεταξύ των άλλων ,το πλέον επείγον 
είναι ο  τρόπος  υποβολής των καταστάσεων δαπανών  και η άµεση εξόφλησή των  που σε λίγο θα 
φτάσουν το τρίµηνο. 
  
Επειδή τα περιθώρια και οι ανοχές µας πλέον εξαντλήθηκαν , τηρώντας τις δεσµεύσεις και τις 
αποφάσεις της πρόσφατης συγκέντρωσης  στον ΙΣΑ, εαν µέχρι την ∆ευτέρα 19/3/2012 δεν έχει τεθεί σε 
εφαρµογή  και  πλήρη λειτουργία ένα καθ’ όλα ρεαλιστικό κα χρηστικό πρόγραµµα υποβολής των δαπανών 
µας  και δεν έχει εκδοθεί ένα ειλικρινές  χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής των οφειλών σας προς εµάς, τότε 
κατά συνέχεια του χλευασµού γιατρών και ασφαλισµένων ,το παρόν ψήφισµα θα επιδοθεί στο Προεδρείο 
του ΕΟΠΥΥ µε  επίσκεψή µας στις εγκαταστάσεις του Οργανισµού, συνοδευόµενοι από τα ∆Σ των ΙΣΑ, ΙΣΠ 
και από µέγα πλήθος συναδέλφων. 
  
Το µεγάλο φαγοπότι που συνεχίζεται από τα µεγάλα συµφέροντα της υγείας και χωρίς να  µπορείτε να τους 
ελέγξετε, αφού  δεν έχετε στατιστικά στοιχεία , θα σας φέρει προ των ευθυνών σας, ενώπιον των 
ασφαλισµένων και των λοιπών παρόχων υγείας, αφού αρνηθήκατε το µηνιαίο plafond που σας είχαµε 
επίσηµα σαν κλάδος προτείνει σαν το πλέον αποτελεσµατικό µέτρο ανάσχεσης της αλόγιστης δαπάνης των 
εργαστηριακών  εξετάσεων και πράξεων και µετά από την τότε απόφαση  της προϊσταµένης πολιτικής 
αρχής του ΕΟΠΥΥ, που εσείς αγνοήσατε.     
  
    
  Ο  Πρόεδρος                                                                        Ο  Γραµµατέας                  
        

                                                    
      Αργύρης Πλακιώτης                                                     Σπύρος. Κραµποβιτης 

 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Σήµερα 12-3-12 η Γενική Συνέλευση των Βιοπαθολόγων  αποφάσισε να εκδώσει το εξής ψήφισµα για τον  
ΕΟΠΥΥ, προς την ηγεσία του και τις ηγεσίες των Υπουργείων Υγείας, Εργασίας και Οικονοµικών  και το   
οποίο  αποτελεί την θέση  των Βιοπαθολόγων για τα παρακάτω θέµατα: 
 

Α]  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ 

Επειδή δεν έχει γίνει καµία προεργασία  για την εφαρµογή του e – ∆ΑΠΥ  στην διαδικασία εκτέλεσης και 
κατάθεσης των εργαστηριακών εξετάσεων 

Επειδή  η εκ των υστέρων καταγραφή των όλων των παραπεµπτικών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και 
Μαρτίου  αναλυτικά (στοιχεία και εξετάσεις) στο  e – ∆ΑΠΥ  είναι δύσκολη δύσχρηστη  και χρονοβόρα για 



 
την συντριπτική πλειοψηφία των απλών Βιοπαθολόγων µε αποτέλεσµα την σηµαντική καθυστέρηση στην 
κατάθεση και πληρωµή των παραπεµπτικών, 

Επειδή υπάρχει η βάσιµη υποψία ότι τούτο γίνεται καταχρηστικά  επ’ ωφελεία των µεγάλων ∆ιαγνωστικών 
Κέντρων και Αλυσίδων,  τα οποία έχοντας ήδη από παλιά σύµβαση µε το ΙΚΑ, και γι’ αυτό κατέχοντας και 
τους αντίστοιχους κλειδάριθµους αλλά  και την  αντίστοιχη υποδοµή, τεχνογνωσία και εµπειρία χρήσης του 
συστήµατος e – ∆ΑΠΥ ,  θα καταθέσουν ΑΜΕΣΑ τα παραπεµπτικά τους, εξοφλούµενοι ταχύτατα,  εν 
αντιθέσει µε εµάς του απλούς  Βιοπαθολόγους που για µια ακόµη φορά θα βρεθούµε εκτός νυµφώνος, 
κινδυνεύοντας  να µη πληρωθούµε  καν,   αν το διαθέσιµο ποσόν για τις διαγνωστικές εξαντληθεί κατά την 
εξόφληση των ∆ιαγνωστικών κέντρων τα οποία όπως πληροφορούµεθα, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
έχουν  συλλέξει µεγάλο όγκο εξετάσεων. 

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

Για τους µήνες  Ιανουάριο – Φεβρουάριο -  Μάρτιο και Απρίλιο,  τα παραπεµπτικά να κατατεθούν  µεν 
ηλεκτρονικά µε το e – ∆ΑΠΥ  ή το e – diagnosis, αλλά µόνο οι συγκεντρωτικές και οι αναλυτικές 
καταστάσεις (όπως παλαιότερα µε τον ΟΠΑ∆) µε τα αντίστοιχα τιµολόγια και φορολογικά  απαιτούµενα , 
και να γίνει ΑΜΕΣΑ η αποπληρωµή του 90% της δαπάνης ύστερα από τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο. 

Αφού δοθούν οι κλειδάριθµοι και ξεκινήσει δοκιµαστικά  η καταγραφή των παραπεµπτικών  στο    e – ∆ΑΠΥ 
για το υπόλοιπο του Μαρτίου και τον Απρίλιο και εφ’ όσον δεν παρουσιαστούν τεχνικά προβλήµατα, τον 
Μάιο  να γίνει η πλήρης εφαρµογή του συστήµατος. 

 

Β]  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΠΛΑΦΟΝ 

Από τα µέχρι σήµερα στοιχεία που έχουµε για την διάθεση των κονδυλίων για διαγνωστικές εξετάσεις, τα 
ποσά που προκύπτουν  είναι ανεπαρκή.  

Από την άλλη το µέτρο των εκπτώσεων  µετά από κάποιο ποσόν,  πιθανότατα να µην αποδώσει  ως 
αποτρεπτικός παράγων  για την συγκράτηση των δαπανών. 

Επίσης η εκ των υστέρων  απαίτηση περαιτέρω  δραστικών εκπτώσεων επί ήδη εκτελεσµένων και 
κατατεθειµένων δαπανών, εάν βγει εκτός το προϋπολογισθέν κονδύλιο,  είναι και άδικη και νοµικά άκυρη 

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ το εξής  το οποίο αφ’ ενός µεν θεωρούµε  τίµιο και ειλικρινές απέναντι και στους 
πολίτες και στους γιατρούς,  αφ’ ετέρου δε, εκτός του ότι αποτελεί πάγια θέση της Ένωσής µας, των ΠΙΣ, 
ΙΣΠ και άλλων Ιατρικών Συλλόγων,  το έχει προτείνει και η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας (κα 
∆ρέττα) και προϊσταµένη αρχή του ΕΟΠΥΥ, θεωρώντας το σαν πολιτική απόφαση. 

Ανάλογα µε τις οικονοµικές δυνατότητες του ΕΟΠΥΥ,  να ορισθεί ένα συγκεκριµένο  ΠΛΑΦΟΝ  ανά 
εργαστηριακό τοµέα,  πέραν του οποίου δεν θα δικαιολογείται καµία δαπάνη προς το εργαστήριο ή 
τον ασθενή.  

Ας µη ξεχνάµε  ότι  το πλαφόν ήδη ευρίσκεται σε εφαρµογή στους κλινικούς γιατρούς. 

  

 


