ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ)

Στο Μαρούσι σήμερα την ……………………. 2014, οι συμβαλλόμενοι:

Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός
Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που χάριν συντομίας θα αποκαλείται «Ο
Οργανισμός» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Κηφισίας 39 – Τ.Κ.151 23) με
Α.Φ.Μ. 997478553 και Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού, Κοντό Δημήτριο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο για την
υπογραφή της παρούσας με την υπ’ αριθμ……………………….. απόφαση του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΙΙ. Το Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο ( όπως ορίζεται κατωτέρω ) με την επωνυμία
………………………………………
………………………………………
με
την
επωνυμία……………………………….. και το διακριτικό τίτλο …………………που
εδρεύει στο Δήμο ………………………….. της Περιφερειακής Ενότητας,
διεύθυνση………………………………………………………………..,
ΑΦΜ…………ΔΟΥ…………
και
εκπροσωπείται
νομίμως
από
τ…
……………………………………………………………………. και το οποίο θα
αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Ι.Δ.Ε.»,

συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν τ’ ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Οργανισμός, ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης, παρέχει στους δικαιούχους
υπηρεσίες υγείας μέσω των συμβεβλημένων με αυτόν παρόχων υπηρεσιών υγείας
σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), όπως
εκάστοτε ισχύει, μεταξύ των άλλων και για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων
διαγνωστικών εξετάσεων - πράξεων σε συμβεβλημένα διαγνωστικά εργαστήρια.
Ως Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια (ΙΔΕ) για τη παρούσα σύμβαση ορίζονται :
- Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ
84/2001 καθώς και τις διατάξεις του αρ.28 του Ν.3846/2010 όπως συμπληρώθηκε με
τις παρ. 10 και 11 του άρ.34 του Ν.4025/2011.
- Τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 235/2000
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΠΔ 198/2007 (διαγνωστικά εργαστήρια ιδιωτικών
κλινικών) και εκτός των άλλων, παρέχουν και υπηρεσίες διαγνωστικών εξετάσεων –
ιατρικών πράξεων σε εξωτερικούς ασθενείς.
- Τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2072/1992
και του ΠΔ 395/1993 (διαγνωστικά εργαστήρια Κ.Α.Α. Κλειστής Νοσηλείας) και
εκτός των άλλων, παρέχουν και υπηρεσίες διαγνωστικών εξετάσεων – ιατρικών
πράξεων σε εξωτερικούς ασθενείς. Το ΙΔΕ διαθέτει είτε νόμιμη βεβαίωση ίδρυσης
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και βεβαίωση λειτουργίας (άρθρο 1 παρ. 3 του Π.Δ 84/2001) είτε νόμιμη άδεια
λειτουργίας και βεβαίωση καλής λειτουργίας (άρθρο 1, ΠΔ 235/2000), ή νόμιμη άδεια
ίδρυσης και άδεια λειτουργίας ( άρθρα 6,7,12 του ΠΔ 395/1993),
ήτοι τις υπ’
αριθµ. …..………………..……………………………………………………………………
και οφείλει να τις διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης. Επίσης
διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και το σύνολο της απαιτούμενης υλικοτεχνικής
υποδομής για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών για την εκτέλεση διαγνωστικών
εξετάσεων.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΙΔΕ πιστοποιεί με υπεύθυνη δήλωση ότι :
α) δεν έχει καταγγελθεί η σύμβασή του ΙΔΕ από φορέα κοινωνικής ασφάλισης του
οποίου ο κλάδος υγείας εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ, για αντισυμβατική συμπεριφορά
από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία του οικείου
ασφαλιστικού οργανισμού,
β) οι νόμιμοι εκπρόσωποι, οι ασκούντες διοίκηση, οι επιστημονικά υπεύθυνοι και ο
επιστημονικός διευθυντής του, δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε
οποιαδήποτε ποινή για οικονομικά εγκλήματα, και δεν τους έχει επιβληθεί ποινή
από τον ΕΟΠΥΥ.
γ) το σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων εκτελείται αποκλειστικά στο χώρο του
Ι.Δ.Ε. Σε περίπτωση που κατ’ εξαίρεση, το Ι.Δ.Ε. αδυνατεί να εκτελέσει ορισμένες
εξετάσεις και προς τούτο, αποστέλλει δείγματα σε άλλα Ι.Δ.Ε., υποχρεούται να
λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. θ του ΠΔ 84/2001.
(Απαγορεύεται και συνεπάγεται την άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας της
Μονάδας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.: Η διακίνηση δειγμάτων αίματος εκτός των
εγκαταστάσεων του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. ή της Κλινικής που παρέχει
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για τη διενέργεια αναλύσεων από εργαστήρια
τρίτων προσώπων (Φασόν). Εξαίρεση συγχωρείται μόνο για εντελώς εξειδικευμένες ή
δαπανηρές εξετάσεις, που εκφεύγουν της ύλης του μέσου εργαστηρίου, με την προϋπόθεση
ότι ο φορέας Π.Φ.Υ. έχει υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία, για την ενημέρωση της άδειας
λειτουργίας, έγγραφη αίτηση με κατάλογο των παραπάνω εξετάσεων και έχει λάβει ειδική
άδεια για τη διακίνηση των δειγμάτων σε άλλο συγκεκριμένο φορέα Π.Φ.Υ ή σε
συνεταιρισμό φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ, που έχουν νόμιμη άδεια, κατά τις
διατάξεις του παρόντος, να εκτελούν τις εξετάσεις αυτές)
δ) υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στον Οργανισμό κάθε τυχόν μεταβολή στα
στοιχεία της διεύθυνσής του ΙΔΕ εντός μηνός, το πολύ, από της πραγματοποιήσεως
της μεταβολής.
Ήδη µε την παρούσα σύμβαση τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν και
συναποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα :

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΕ
1. Το ΙΔΕ αποδέχεται να εκτελεί στους δικαιούχους του Οργανισμού διαγνωστικές
εξετάσεις και ιατρικές πράξεις µε όλα τα αναγκαία κατά περίπτωση υλικά, με την
προσήκουσα επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και
δεοντολογίας, καθώς και σύμφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας
(ΕΚΠΥ), και τις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες του Οργανισμού.
1.1. Οι υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) προς τους δικαιούχους
του Οργανισμού θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις του συμβαλλόμενου ΙΔΕ,
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κατά τις ώρες λειτουργίας του. Για οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης ή
του τηλεφώνου του, το ΙΔΕ υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως και άμεσα
τον Οργανισμό.
1.2. Στην περίπτωση, κατά την οποία η λειτουργία του ΙΔΕ διακόπτεται για λόγους
που δεν ορίζονται από το άρθρο 13 του ΠΔ 84/2001, όπως ισχύει, νόμιμος
εκπρόσωπος του ΙΔΕ υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί και να
τεκμηριώσει επαρκώς και εγγράφως τη διακοπή λειτουργίας του, εντός 3
(τριών) εργασίμων ημερών.
2. Το ΙΔΕ
υποχρεούται κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης να
προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης ίδρυσης και της βεβαίωσης
ή άδειας λειτουργίας του. Σε περίπτωση μεταβολής των παραπάνω, το ΙΔΕ
υποχρεούται να υποβάλλει άμεσα στον Οργανισμό συμπληρωματική δήλωση,
συνοδευόμενη από όλα τα σχετικά παραστατικά. Το ΙΔΕ έχει υποχρέωση να
υποβάλλει άμεσα στον Οργανισμό τα απαραίτητα έγγραφα για τη νομιμοποίηση
κάθε τυχόν μεταβολής εκπροσώπησής του, ύστερα από κάθε τέτοια μεταβολή.
3. Το ΙΔΕ υποχρεούται να τηρεί πλήρως τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για
την διασπορά των λοιμώξεων. Το Ι.Δ.Ε. υποχρεούται να διαθέτει ειδική άδεια
ιοντιζουσών ακτινοβολιών από τη Δ/νση Υγείας της Αρμόδιας Περιφέρειας,
καθώς και Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Εργαστηρίου Ακτινοβολιών από την
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Το Ι.Δ.Ε. υποχρεούται να διατηρεί τα
μηχανήματα και τα αναλώσιμα υλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή. Είναι επίσης υποχρεωμένο να διαχειρίζεται τα ιατρικά απόβλητα
(μολυσματικά, τοξικά και ραδιενεργά) σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται
στην απόφαση υπ’ αριθμ. 146163/12, Φ.Ε.Κ. 1537 Β/8.5.2012) των Υπουργών
Οικονομικών, Περιβάλλοντος- Ενέργειας - Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας. ».
Επιπλέον, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 34 του Ν. 4025 / 2011 το ΙΔΕ βιολογικών
υλικών και κάθε φορέας υγείας που διαθέτει εργαστήριο επεξεργασίας
βιολογικών υλικών υποχρεούται, εντός των χρονικών ορίων της παρούσας
σύμβασης, να εφαρμόζει αποδεδειγμένα μεθόδους εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου
και να λαμβάνει μέρος σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που
εφαρμόζονται από πιστοποιημένους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που
λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για όσες εξετάσεις εκτελεί και για τις
οποίες υπάρχει δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου. Το Ι.Δ.Ε. υποχρεούται να
κοινοποιεί στον Οργανισμό τα αποτελέσματα του εξωτερικού ποιοτικού
ελέγχου, εντός μηνός από την παραλαβή τους.
4.3.
Το Ι.Δ.Ε. υποχρεούται να εκτελεί ηλεκτρονικά τα παραπεμπτικά των
δικαιούχων του Οργανισμού, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του. Επίσης,
οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά τις δηλώσεις αναλυτικών παραστατικών υγείας,
με τη διαδικασία που εκάστοτε ορίζει ο Οργανισμός. Το ΙΔΕ θα πρέπει να τηρεί
ηλεκτρονικό αρχείο των αποτελεσμάτων των εκτελούμενων σε αυτό εξετάσεων
των δικαιούχων του Οργανισμού. Επιπλέον και εντός προθεσμίας δύο (2)
μηνών από την υπογραφή της παρούσας, πρέπει να διαθέτει σύστημα
Διαχείρισης και Αποθήκευσης Ιατρικής Απεικόνισης ικανό να διατηρεί πλήρες και
άμεσα ανακτήσιμο ιστορικό εξετάσεων σε βάθος 10 ετών. Στο σύστημα αυτό θα
έχουν πρόσβαση τα εξουσιοδοτούμενα προς τούτο στελέχη του Οργανισμού.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ι.Δ.Ε.
Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ότι βασική προϋπόθεση της καλής
εκτέλεσης της σύμβασης είναι η διασφάλιση ότι το Ι.Δ.Ε. παρέχει στους
δικαιούχους του Οργανισμού υπηρεσίες οι οποίες πληρούν καθορισμένα
κριτήρια.
Προς τούτο απαιτείται :
(α) Το ΙΔΕ να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, όπως αυτή
αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, πριν την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.
(β) Η αυτοαξιολόγηση του ΙΔΕ να έχει χαρακτηριστεί ως «επιτυχής», όπως αυτή
ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
1

Σε περίπτωση που η αυτοαξιολόγηση του ΙΔΕ έχει χαρακτηριστεί ως
«μη επιτυχής», ο ΕΟΠΥΥ παρέχει τη δυνατότητα στο ΙΔΕ να υποβάλει εκ
νέου αίτηση για σύναψη σύμβασης με τον Οργανισμό, αφού προηγούμενα το
ΙΔΕ έχει αποδεδειγμένα θεραπεύσει τους λόγους για τους οποίους η
αξιολόγηση του χαρακτηρίστηκε ως «μη επιτυχής».
Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε στη διάρκεια της παρούσας, να
πιστοποιήσει την ακρίβεια των δηλωθέντων από το ΙΔΕ ποιοτικών στοιχείων με βάση
τα οποία χαρακτηρίστηκε ως «επιτυχής» η αυτοαξιολόγηση του. Η πιστοποίηση θα
πραγματοποιείται με μία από τις παρακάτω διαδικασίες (ή με συνδυασμό
περισσοτέρων της μιας) κατά την απόλυτη κρίση του ΕΟΠΥΥ :
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α : Με ίδια μέσα από υπηρεσίες του φορέα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β : Με ανάθεση των ελέγχων από τον ΕΟΠΥΥ στο Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. των
οποίων το κόστος θα βαρύνει το Ι.Δ.Ε.
2α) Σε περίπτωση που από τους ελέγχους που περιγράφηκαν στις παραπάνω
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Α, Β, διαπιστωθεί ότι το Ι.Δ.Ε βιολογικών υλικών και κάθε φορέας
υγείας που διαθέτει εργαστήριο επεξεργασίας βιολογικών υλικών, δεν διενεργούσε
εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο (Με τι συχνότητα? και ο εξωτερικός?, ) τούτο θεωρείται
ως ψευδής δήλωση και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να καταγγείλει τη παρούσα αζημίως
για τον Οργανισμό και να επιβάλλει ποινική ρήτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2.8.β
του άρθρου << ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ>>. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται
εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης γνωστοποίησής της
στον αντισυμβαλλόμενο.
2β) Σε περίπτωση που από τους ελέγχους που περιγράφηκαν στις παραπάνω
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Α, Β, διαπιστωθούν αποκλίσεις των ευρημάτων, από τα δηλωθέντα
(εκτός των αναφερομένων στη παράγρ. 2α του παρόντος άρθρου) από το ΙΔΕ
ποιοτικά στοιχεία, τότε το Ι.Δ.Ε. υποχρεούται εντός χρονικού διαστήματος ενός (1)
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Όσα ΙΔΕ έχουν ήδη συμπληρώσει και έχουν αποστείλει στον ΕΟΠΥΥ

τα ηλεκτρονικά αρχεία αυτοαξιολόγησης, σύμφωνα με την από 21/5/2013 σχετική πρόσκληση του
Οργανισμού, δεν υποχρεούνται σε νέα υποβολή, εκτός αν επιθυμούν να τροποποιήσουν μέρος ή το
σύνολο των στοιχείων που υπέβαλαν, ανταποκρινόμενα στην αρχική πρόσκληση.
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μηνός να θεραπεύσει τους λόγους για τους οποίους η αξιολόγησή του δεν κρίθηκε
<<επιτυχής >> και να προσκομίσει βεβαίωση επιτυχούς επανελέγχου από το φορέα
που διενήργησε τον έλεγχο . Στην αντίθετη περίπτωση ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να
καταγγείλει τη παρούσα αζημίως για τον Οργανισμό και να επιβάλλει ποινική ρήτρα
σύμφωνα με την παράγραφο 2.8.β του άρθρου << ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ>>. Τα
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται εντός 10 εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία της έγγραφης γνωστοποίησής της στον αντισυμβαλλόμενο.
3. Το ΙΔΕ έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της απόφασης του ΕΟΠΥΥ εντός
του ως άνω οριζόμενου διαστήματος των 10 εργασίμων ημερών, άλλως η
καταγγελία θεωρείται οριστική. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο του
ΕΟΠΥΥ και η απόφασή του κοινοποιείται στο ΙΔΕ εντός 10 εργασίμων ημερών από
την ημερομηνία της έγγραφης υποβολής της, θεωρείται δε ως οριστική.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των εξετάσεων και την καταβολή της
αμοιβής στο ΙΔΕ είναι:
1. Η παραπομπή του δικαιούχου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενιαίο
Κανονισμό Παροχών Υγείας, την ισχύουσα νομοθεσία και τις έως σήμερα
ισχύουσες αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα, ο θεράπων ιατρός
εκδίδει παραπεμπτικό για διαγνωστικές εξετάσεις, αποκλειστικά
και μόνο
ηλεκτρονικά. Μόνο σε περίπτωση επίσημης ανακοίνωσης από τον ΕΟΠΥΥ ή
άλλου εξουσιοδοτημένου φορέα περί μη διαθεσιμότητας του συστήματος
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δύναται να εκδίδονται
χειρόγραφα
παραπεμπτικά, κατόπιν έγγραφης οδηγίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ο τρόπος και τα όρια έγκρισης, ηλεκτρονικής ή έντυπης, από τον Οργανισμό επί
των παραπεμπτικών δύναται να καθορίζεται και να αναπροσαρμόζεται με
απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.
2. Το ΙΔΕ, πριν την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας, υποχρεούται να ελέγχει την
ταυτοπροσωπία του δικαιούχου παροχής υπηρεσιών υγείας με το εμφανιζόμενο
για εξέταση πρόσωπο. Η χρήση βιβλιαρίου από το ΙΔΕ για άτομο που εν γνώσει
του δεν αντιστοιχεί στα αναγραφόμενα στοιχεία του ασφαλισμένου, πλην άλλων
συνεπειών, αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της παρούσας σύμβασης.
3. To ΙΔΕ αποδέχεται να εκτελεί στους δικαιούχους του Οργανισμού όλες τις
διαγνωστικές εξετάσεις στα τμήματα του, για τα οποία υπάρχει νόμιμη βεβαίωση
«άρθρ. 1 παρ. 3 του Π.Δ. 84/01».
4. Ο ΕΟΠΥΥ διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδειχθεί με οποιονδήποτε τρόπο,
κατευθυνόμενη παραπομπή στο ΙΔΕ κατά τον ορισμό του ΕΚΠΥ, να επιβάλλει
ανάλογη με την βαρύτητα της παράβασης ποινική ρήτρα ή και καταγγελία της
σύμβασης.
5. Το ΙΔΕ δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του στους δικαιούχους
του Οργανισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, παρά μόνο στις
εξής περιπτώσεις:
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Α) Στη διαπίστωση μη ύπαρξης ασφαλιστικής ικανότητας του δικαιούχου ή στη
διαπίστωση ετεροπροσωπίας μεταξύ του δικαιούχου και του προσερχόμενου
προς εξέταση προσώπου.
Β) Οι εξετάσεις και τα ορθά στοιχεία (ασφαλισμένου, ιατρού κ.λπ.) δεν έχουν
καταχωρηθεί σε σχετικό ηλεκτρονικό παραπεμπτικό σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας και τις σχετικές εγκυκλίους του
Οργανισμού.
Γ) Το παραπεμπτικό δεν έχει θεωρηθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Οργανισμού όταν αυτό απαιτείται.
Δ) Έχουν παρέλθει τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του
παραπεμπτικού, οπότε αυτό καθίσταται άκυρο.
Ε) Ορισμένες ή όλες από τις διαγνωστικές πράξεις που περιέχονται στο
παραπεμπτικό, είναι εκτός των κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδει και
κοινοποιεί ο ΕΟΠΥΥ.
ΣΤ) Το παραπεμπτικό φέρει μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:


Δεν θα αποζημιωθεί



Είναι σε διαδικασία ελέγχου προς έγκριση

(Δεν αναφέρεται κάπου ότι το ΙΔΕ μπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών με
την συμπλήρωση του πλαφόν)
6. Το ΙΔΕ οφείλει να χορηγεί υποχρεωτικά στον δικαιούχο λεπτομερή έκθεση των
ευρημάτων και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων µε αναγεγραμμένα επί της
εκθέσεως το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και την ημερομηνία εξέτασης.
7. Απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα και λόγο διακοπής της
σύμβασης η παρακράτηση ή η αποδοχή για φύλαξη, έστω και προσωρινά, από
το ΙΔΕ, ατομικών βιβλιαρίων ή άλλων ασφαλιστικών εντύπων, καθώς και η
μεσολάβηση του ΙΔΕ, µε οποιονδήποτε τρόπο, για θεώρηση παραπεμπτικών
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Οργανισμού, όπου αυτή απαιτείται.
8. Τα παραπεμπτικά για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων είναι αυστηρώς
προσωπικά και απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους για λογαριασμό τρίτων
προσώπων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια του συστήματος κλειστών
προϋπολογισμών που θα ισχύσει από το οικονομικό έτος 2014 και εντεύθεν,
δεν θα αποζημιώνει δαπάνες διαγνωστικών εξετάσεων – πράξεων μετά την
εξάντληση των εκάστοτε μηνιαίων πιστωτικών γραμμών. 2
2. Ως αμοιβή του ΙΔΕ ορίζεται «κατά πράξη» η από τους ισχύοντες Νόμους,
Προεδρικά διατάγματα και Υπουργικές αποφάσεις.
3. Κάθε διαγνωστική εξέταση – ιατρική πράξη που εκτελεί το ΙΔΕ, αμείβεται με
βάση το εκάστοτε ισχύον κρατικό τιμολόγιο, εκτός των διαγνωστικών εξετάσεων
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– ιατρικών πράξεων για τις οποίες έχουν καθοριστεί και ισχύουν ανώτατες
ασφαλιστικές τιμές. Ρητά συμφωνείται ότι για τις διαγνωστικές εξετάσεις –
ιατρικές πράξεις που ειδικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας,
ισχύει η εκπτωτική τιμολόγηση με βάση τον αριθμό των παρεχόμενων
υπηρεσιών ανά μήνα και ανά κατηγορία, όπως αυτές περιγράφονται στο εν
λόγω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Οι εκπτώσεις αυτές υπολογίζονται σε αυτοτελή μηνιαία
βάση και στο σύνολο της δαπάνης που προκύπτει μετά τη συμπλήρωση του
όγκου των εξετάσεων της αμέσως προηγούμενης τιμολόγησης.
4. Τα σκιαγραφικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση
απεικονιστικών διαγνωστικών εξετάσεων, συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά. Ο
δικαιούχος συμμετέχει στη δαπάνη σε ποσοστό που προσδιορίζεται από τον
ΕΚΠΥ.
5. Πέραν της οριζόμενης συμμετοχής στο άρθρ. 8 παρ. Στ του ΕΚΠΥ
απαγορεύεται να ζητήσει ή να εισπράξει οποιαδήποτε επιπλέον αμοιβή από τον
δικαιούχο.
6. Η συμμετοχή που καταβάλλει ο δικαιούχος
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
για τις
διαγνωστικές εξετάσεις – πράξεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί και ισχύουν
ανώτατες ασφαλιστικές τιμές, υπολογίζεται στο 15% της νέας ανώτατης
ασφαλιστικής τιμής και όχι στην τιμή του κρατικού τιμολογίου.
7. Συνέπεια της παράβασης αυτής είναι η εκ μέρους του Οργανισμού καταγγελία
και η διακοπή της σύμβασης µε το Ι.Δ.Ε., το οποίο καμία αξίωση δεν θα έχει
κατά του Οργανισμού.
8. Μη τιμολογημένες πράξεις δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.
9. Παραπεμπτικά που δεν φέρουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και εγκρίσεις (με
απαραίτητη την αναγραφή της ημερομηνίας έγκρισης) όπου αυτές απαιτούνται,
δεν είναι εμπρόθεσμα, καθώς και παραπεμπτικά που είναι μη συμβατά με την
επιστημονικά καθιερωμένη και αποδεκτή ιατρική πρακτική και δεοντολογία ή δεν
είναι συμπληρωμένα σύμφωνα µε τα παραπάνω θεωρούνται άκυρα και δεν
θεμελιώνουν καμία αξίωση σε βάρος του Οργανισμού.
10. Ο μηνιαίος λογαριασμός του ΙΔΕ υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 20η του
επόμενου μήνα, άλλως δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται οι δαπάνες
του μήνα υποβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ. β της παρ. 2 του
άρθρου 100 του Ν. 4172/2013». Η ακριβής διαδικασία για την υποβολή των
παραπάνω καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.
11. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται και με ηλεκτρονική μορφή. Η αμοιβή
του ΙΔΕ υπόκειται κατά την πληρωμή της στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ
τουΔημοσίου ή τρίτων και στις διατάξεις της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας.

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Η παρούσα Σύμβαση ισχύει για δύο (2) έτη, αρχίζει δε σήμερα και λήγει στις
……………………….. Η παρούσα Σύμβαση δύναται να παραταθεί για διάστημα 2-6
μηνών με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1.2. Η παρούσα σύμβαση ισχύει ως έχει με τα παραρτήματά της, τα οποία
αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της
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2. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
2.1. Όλοι οι όροι της παρούσης συμφωνούνται ως ουσιώδεις.
2.2. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε αζημίως την παρούσα,
εφόσον διαπιστώσει παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης. Η ισχύς της
καταγγελίας επέρχεται από τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της
εγγράφου γνωστοποίησης της καταγγελίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς το Ι.Δ.Ε.
2.3. Το Ι.Δ.Ε. δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα σύμβαση συνολικά για
αποδεδειγμένη παράβαση των όρων αυτής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μετά από
υποβολή αιτιολογημένων εξηγήσεων για τους λόγους καταγγελίας προς τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η ισχύς της καταγγελίας επέρχεται από τη δέκατη εργάσιμη ημέρα
από την ημερομηνία της εγγράφου γνωστοποίησης της καταγγελίας από το
Ι.Δ.Ε. προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2.4. Η παρούσα λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση
πτώχευσης του Ι.Δ.Ε. ή αυτό κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση σε πτώχευση ή
τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης.
2.5. Αμφότερα τα μέλη μπορούν να καταγγείλουν την παρούσα οποτεδήποτε, για
σπουδαίο λόγο.
2.6. Αμφότερα τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της
παρούσας εν όλω, χωρίς υπαιτιότητα του άλλου μέρους, κατόπιν προηγούμενης
έγγραφης ενημέρωσης ένα (1) μήνα νωρίτερα από την ημερομηνία που θα
επέλθει η ισχύς της καταγγελίας.
2.7.Σε περίπτωση κατά την οποία η παρούσα σύμβαση λήξει ή λυθεί για
οποιονδήποτε λόγο, το Ι.Δ.Ε. υποχρεούται στην εκτέλεση των διαγνωστικών
εξετάσεων για τις οποίες έχει ήδη δεχτεί παραπεμπτικά και στην επίδοση των
αποτελεσμάτων στους δικαιούχους του Οργανισμού, μετά τη σύμφωνη γνώμη
των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο δε Οργανισμός
υποχρεούται να καταβάλει τις ανάλογες δαπάνες.
2.8.α Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων της σύμβασης από το Ι.Δ.Ε. , η
οποία έχει πιστοποιηθεί από τις ελεγκτικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο
Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας στο Ι.Δ.Ε. για
ποσό ίσο με το 15% των οφειλομένων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για δαπάνες
διαγνωστικών εξετάσεων του τελευταίου ημερολογιακού μήνα προ της
ημερομηνίας έναρξης της διαπιστωθείσας παράβασης.
2.8.β Ειδικά στην περίπτωση παράβασης του όρου 2 του άρθρου << ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ
Ι.Δ.Ε. ) ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας έως του
ύψους του 50% επί του συνολικού ποσού των τιμολογίων που έχει εκδώσει το
Ι.Δ.Ε. προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τους τελευταίους 6 μήνες προ της ημερομηνίας
έκδοσης της απόφασης καταγγελίας της σύμβασης.
2.9. Αμφότερα τα μέλη αποδέχονται ρητά ότι αυτές οι ποινικές ρήτρες είναι εύλογες
και δίκαιες και ο Οργανισμός δικαιούται να παρακρατεί το ποσόν της ποινικής
ρήτρας από το ποσό που οφείλει στο Ι.Δ.Ε.
2.10. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τυχόν άλλες κυρώσεις που
προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ο Ε.Κ.Π.Υ., για τις ίδιες
παραβάσεις (ποινικές, πειθαρχικές, αστικές), όπως περιγράφονται, καθορίζονται
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καικατακυρώνονται μετά από τις προβλεπόμενες από το Νόμο σχετικές
διαδικασίες.
2.11. Για την επίλυση κάθε διένεξης ή διαφοράς σχετικής με την παρούσα σύμβαση
αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας σύμβασης θα γίνεται και θα
αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία. Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
μεταγενέστερες της ημερομηνίας υπογραφής της παρούσας, δεν μπορούν να
μεταβάλλουν τους όρους της παρούσας, χωρίς την έγγραφη συμφωνία των δύο
μερών. Εκδόσεις του Ε.Κ.Π.Υ., μεταγενέστερες χρονικά της παρούσας σύμβασης
είναι ανίσχυρες στα ειδικότερα σημεία τα οποία ρυθμίζονται ρητά στην παρούσα.
2. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει στο τέλος κάθε συμβατικού
εξαμήνου το Ι.Δ.Ε. για επαναδιαπραγμάτευση των προσφερόμενων τιμών, εν όλω
ή εν μέρει των παρεχόμενων υπηρεσιών, με βάση, μεταξύ άλλων, και του αριθμού
των διαγνωστικών εξετάσεων ανά είδος, που έχουν εκτελεστεί από το Ι.Δ.Ε. κατά
τη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου. Το Ι.Δ.Ε. έχει δικαίωμα να μην
αποδεχτεί την πρόσκληση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για επαναδιαπραγμάτευση.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Η παρούσα κατισχύει κάθε προηγούμενης
συμβαλλομένων, προφορικής ή γραπτής.

συμφωνίας

μεταξύ

των

2. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Ε.Κ.Π.Υ. και η εν γένει Νομοθεσία που διέπει την παροχή Υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε δικαιούχους που είναι ασφαλισμένοι σε
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Για την κύρωση των παραπάνω οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν την παρούσα
σύμβαση σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα με ημερομηνία και τόπο τα αναφερόμενα
στην αρχή της παρούσας και πήραν από ένα όμοιο πρωτότυπο δεόντως
υπογεγραμμένο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ Ι.Δ.Ε.

ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΙΔΕ)
ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
Εισαγωγή
Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης αφορά στα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια και τα Εργαστήρια
Ιατρικής Απεικόνισης.
Ο μηχανισμός αυτοαξιολόγησης
Για την αυτοαξιολόγηση των παρόχων έχουν αναπτυχθεί κριτήρια. Αυτά διακρίνονται σε
Απαιτητά (pass / fail) και Αξιολογήσιμα (κλίμακα αξιολόγησης 0,1,2,3).
Τα όρια αποδοχής
Για να χαρακτηριστεί η αυτοαξιολόγηση ενός εργαστηρίου ως «επιτυχής» θα πρέπει να
εξασφαλίζονται τα κάτωθι:
Βιοπαθολογικό Εργαστήριο :

 Να μην έχει αξιολογηθεί με μηδέν (0) σε κανένα κριτήριο.
 Ο μέσος όρος των βαθμολογούμενων απαιτήσεων / κριτηρίων και είναι
τουλάχιστον δύο (2)
 Η βαθμολογία της απαίτησης / κριτήριο 6.1 να είναι τουλάχιστον δύο (2)
(Αφορά τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο)
 Η βαθμολογία της απαίτησης / κριτήριο 6.2 να είναι τουλάχιστον δύο (2)
(Αφορά τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο)
Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης :

 Να μην έχει αξιολογηθεί με μηδέν (0) σε κανένα κριτήριο.
 Ο μέσος όρος των βαθμολογούμενων απαιτήσεων / κριτηρίων και είναι
τουλάχιστον δύο (2)
 Η βαθμολογία της απαίτησης / κριτήριο 2.9 να είναι τουλάχιστον δύο 2

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΡΧΕΙΑ :
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΕΡΓΑΣΤ_ΙΑΤΡ_ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ.xlsx
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ.xlsx
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Οι όροι αποζημίωσης του ΙΔΕ παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Οι όροι
αυτοί βασίζονται αποκλειστικά στο μέχρι σήμερα ισχύον κρατικό τιμολόγιο, τις
καθορισμένες ανώτατες ασφαλιστικές τιμές και τη συγκεκριμένη σύνθεση
(ασφαλιστική βάση) του Οργανισμού. Οι όροι αυτοί δύνανται να αναπροσαρμόζονται
βάσει νεότερων νομοθετικών ρυθμίσεων ή με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.
ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

%
ΕΚΠΤΩ-

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

%
ΕΚΠΤΩ-

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΣΗΣ

101 - 200

Ν.Α.Α.Τ

200

5%

άνω

Ν.Α.Α.Τ

400

5%

άνω

Ν.Α.Α.Τ

201

5%

άνω

Ν.Α.Α.Τ

201

5%

άνω

Ν.Α.Α.Τ

201

5%

άνω

ΑΝΑ ΜΗΝΑ
ΣΗΣ
Ν.Α.Α.Τ.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ

ΕΩΣ 100

Ν.Α.Α.Τ.*

και
10%
Ν.Α.Α.Τ.

ΑΞΟΝΙΚΕΣ

ΕΩΣ 200

Ν.Α.Α.Τ

201- 400

και
10%

TRIPLEX

Ν.Α.Α.Τ.
ΕΩΣ 100

Ν.Α.Α.Τ

101- 200

ΑΓΓΕΙΩΝ

και
10%

TRIPLEX

Ν.Α.Α.Τ.
ΕΩΣ 100

Ν.Α.Α.Τ

101- 200

ΚΑΡΔΙΑΣ

και
10%
Ν.Α.Α.Τ.

ΜΟΠ

ΕΩΣ 100

Ν.Α.Α.Τ

101- 200

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

και
10%

Κ.Τ.
ΕΩΣ 300

Κ.Τ.

301-400

Κ.Τ.
401

ΣΩΜΑΤΟΣ

10%

και

άνω

20%

Κ.Τ.
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΩΣ 100

Κ.Τ.

101-200

Κ.Τ.
201

10%

άνω

Ν.Α.Α.Τ

201

5%

άνω

και
20%
Ν.Α.Α.Τ.

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΕΩΣ 100

Ν.Α.Α.Τ

101- 200

ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

και
10%

Κ.Τ.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ
ΜΕ

ΕΩΣ 50

Κ.Τ.

51 - 100

101

ΧΡΗΣΗ

10%

ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ-

ΓΙΑ

ΤΖΙΡΟ

Ν.Α.Α.Τ

και

ΓΙΑ

ΤΖΙΡΟ

Ν.Α.Α.Τ
5% και

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ

–

ΕΩΣ 20.000

Κ.Τ. ** (για τις

άνω

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ

–

ευρώ

εξετάσεις

20.000

Κ.Τ.

ευρώ

10%

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ Κ.Λ.Π.

για

τις οποίες δεν
έχει καθοριστεί
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των

άνω

και

Κ.Τ.
20%

Α.Α.Τ.)

* όπου Ν.Α.Α.Τ.

= η καθορισμένη ανώτατη ασφ/κή τιμή

** όπου Κ.Τ. = τιμή κρατικού τιμολογίου

Όσες διαγνωστικές εξετάσεις δεν αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β,
αποζημιώνονται με την τιμή του κρατικού τιμολογίου.
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