
 

 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με υποβολή λογαριασμών εργαστηριακών εξετάσεων» 

 
      

Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία πληρωμής των εργαστηριακών 

εξετάσεων στους συμβεβλημένους φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα), κατ’ 

εξαίρεση για τους τρεις πρώτους μήνες του 2012 (Ιανουάριο έως και Μάρτιο), η 

υποβολή των λογαριασμών μπορεί να γίνει –για όσους δεν δύνανται να 

ολοκληρώσουν άμεσα τη διαδικασία υποβολής μέσω eΔΑΠΥ– με συγκεντρωτικές 

καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στις ΥΠΑΔ σε δύο (2) αντίτυπα. Στις 

καταστάσεις αυτές δεν θα αναγράφετε κάθε μία εξέταση ξεχωριστά αλλά, το 

αιτούμενο ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο των εξετάσεων του κάθε 

παραπεμπτικού. Επιπλέον, σε κάθε αναλυτική κατάσταση θα επισυνάπτονται τα 

αντίστοιχα παραπεμπτικά. 

      Η υποχρέωση της καταχώρησης στο σύστημα eΔΑΠΥ εξακολουθεί να ισχύει,  

ωστόσο, ειδικά για το ως άνω διάστημα, σας δίδεται περιθώριο μέχρι τις 

31/5/2012. Για το λόγο αυτό, εάν δεν διαθέτετε σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σας 

προτείνεται να διατηρήσετε αντίγραφο του κάθε παραπεμπτικού σε έντυπη μορφή.  
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Γενική Δ/νση: Προς:  

1. Τον Π.Ι.Σ. 

2. Την ΠΟΣΙΠΥ 

3. Την ΠΑΣΙΔΙΚ 

4. Την ΠΕΙΦΠΦΥ 

5. Την ΠΕΙΚ 

6. Την ΣΕΚ 

7. Όλες τις ΥΠΑΔ 

8. Τις Υπηρεσίες Υγείας 

ΕΟΠΥΥ (Νομαρχιακές & 
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Περίθαλψης 
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      Προκειμένου για τον υπολογισμό των εκπτώσεων υπέρ ΕΟΠΥΥ (σύμφωνα με 

την ισχύουσα σύμβαση) σας επισυνάπτουμε και σχετικές φόρμες-υποδείγματα 

υποβολής (αναλυτικά και συγκεντρωτικά). 

      Τέλος, διευκρινίζεται ότι στην κατάσταση των εξετάσεων που εκτελέστηκαν 

τον Ιανουάριο του 2012, πρέπει να συμπεριλάβετε και όσες συνταγογραφήθηκαν 

το Δεκέμβριο του 2011. 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 

 

 

 
Εσωτερική Διανομή: 
- κο Βουδούρη, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ 
- κο Νικόλη, Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ 
- Σουλιώτη, Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ 

- κα Περδίκη, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Κατάρτισης Συμβάσεων 

- κο Βαφειάδη, Δ/νση Σχεδιασμού 

 


