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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ κο ΣΟΥΛΙΩΤΗ 
 
Σήμερα 01-03-12 έγινε συνάντηση στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ, του ΔΣ της ΠΕΕΒΙ με τον Αντιπρόεδρο κο 
Σουλώτη με σκοπό την ενημέρωση και την παροχή διευκρινήσεων. 
Από την όλη συζήτηση η οποία έγινε σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, έχουμε να σας πληροφορήσουμε τα 
εξής: 
 
1] Η κατάθεση των παραπεμπτικών του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου θα γίνει  μέχρι τις 15-3-12 
    με ξεχωριστές όμως καταθέσεις ανά μήνα. 
   Η ακριβής διαδικασία, οι φόρμες των καταστάσεων, καθώς και ο τόπος κατάθεσης, θα ανακοινωθούν 
έγκαιρα    από τον ΕΟΠΥΥ 
 
2]  Θα γίνει προσπάθεια ώστε η καταβολή του 90% των δαπανών του Ιανουαρίου να γίνει ταχύτερα από τις 
45 ημέρες (ή δυνατόν τέλος Μαρτίου αρχές Απριλίου). 
 
3]  Για τις παλαιές οφειλές αν και δεν είναι αρμοδιότητα του ΕΟΠΥΥ, από την συζήτηση φάνηκε  ότι θα 
πληρωθούν μέχρι τον Ιούνιο, εφ’ όσον βέβαια προχωρήσει η εκταμίευση του δανείου.  

 Το δε σημείο του Νόμου που αναφέρει ότι «Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες 

έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι την 31.10.2011» ως 
παραστατικά νοούνται τα κατατεθειμένα παραπεμπτικά, καταστάσεις κλπ και όχι τα τυχόν αντίστοιχα 
τιμολόγια που κόπηκαν. 
Ήδη αναρτήθηκε στο site του ΕΟΠΥΥ  σχετική ανακοίνωση 
Το θέμα το παρακολουθούμε και θα κάνουμε παρεμβάσεις όποτε και όπου χρειαστεί. 
 
 
4] Για την  φήμη που κυκλοφόρησε ότι δεν θα πληρωθούν οι χειρόγραφες εντολές του ΙΚΑ,  πήραμε  την 
κατηγορηματική διάψευση. 
 
5] Οι μόνιμοι ή οι αορίστου χρόνου βιοπαθολόγοι που εργάζονται στα εργαστήρια του ΙΚΑ, έχουν την 
δυνατότητα να παίρνουν και να εκτελούν  τα παραπεμπτικά του ΕΟΠΥΥ καθώς  επίσης θα έχουν και το 
δικαίωμα να υπογράψουν την σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. 
 
6]  Γίνεται εντατική προσπάθεια για την κατά το δυνατόν πλήρη επικράτηση της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης. 
Επίσης εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, θα έχουμε και εμείς την δυνατότητα, με κωδικό, να 
εκτελούμε ηλεκτρονικά τα παραπεμπτικά ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και ο έλεγχος. 
 
7]  Η σύμβαση  θα είναι πιθανόν διετούς και όχι μονοετούς διάρκειας, ΟΜΩΣ  ΠΡΟΣΟΧΗ, μέσα σ’ αυτό το 
χρονικό διάστημα, εάν θέλουμε να συνεχίσουμε την σύμβαση και μετά την διετία, ΠΡΕΠΕΙ να μεριμνήσουμε 
ώστε τα εργαστήριά μας να πάρουν τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις και ποιοτικούς ελέγχους που απαιτεί ο 
Νόμος και η σύμβαση. 
 
8]  Θα εγκριθούν και θα υπογραφούν ΟΛΕΣ οι αιτηθείσες συμβάσεις (εφ’ όσον βεβαίως πληρούν τα τυπικά 
κριτήρια). 
 
9]  Τέλος από την όλη συζήτηση, διαπιστώσαμε την έντονη διάθεση του ΕΟΠΥΥ, μέσω του ηλεκτρονικού 
ελέγχου, να συγκρατήσει την υπερσυνταγογράφηση και την κατευθυνόμενη ιατρική, ελέγχοντας και 
τιμωρώντας τους κλινικούς γιατρούς που κάνουν κατάχρηση, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο   και σε αριθμό 
εκδιδομένων παραπεμπτικών και σε κόστος ανά παραπεμπτικό.  Εμείς ελπίζουμε, ο χρόνος θα δείξει… 
 Πάντως θα είμαστε κοντά και θα παρακολουθούμε 
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