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νας χρόνος συμπληρώνεται από
τη διεύρυνση του ΕΔΟΕΑΠ και
την ανάληψη καθηκόντων του
νέου ΔΣ. Στον απολογισμό του
πρώτου έτους ξεχωρίζουν:
- H πανελλαδική κάλυψη 27.000 εργαζομένων στα ΜΜΕ (18.000 άμεσα μέλη
και 9.000 έμμεσα), που οδήγησε στην
ασφαλιστική ενοποίηση όλων των εργαζομένων στα ΜΜΕ
- Η αναβάθμιση των παροχών, η πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού (3 παθολόγοι, 1 πνευμονολόγος, 1 νευρολόγος,
1 ψυχίατρος, 1 ενδοκρινολόγος, 1 ορθοπαιδικός, 1 παιδίατρος, 1 δερματολόγος,
1 παιδοψυχίατρος, 2 ελεγκτές ιατροί, 3
οδοντίατροι, 1 ορθοδοντικός, 1 ψυχολόγος, 1 γυμναστής, 1 φυσικοθεραπευτής
και 3 νοσηλευτές) ώστε να καλυφθούν
οι νέες, διευρυμένες ανάγκες και η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών με βάση και
το οργανόγραμμα που εκπόνησε η PwC.
- Η αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων του ιατρικού προσωπικού, προχωρώντας στη σύναψη έμμισθων συμβάσεων εργασίας όλων όσοι αμείβονταν
με «μπλοκάκι»
- Η άρση του πρότερου καθεστώτος των
απευθείας αναθέσεων, με τη διεξαγωγή
προκηρύξεων για τη σύναψη συμβάσεων
- Η έκπτωση 86% επί του κρατικού τιμολογίου στις μικροβιολογικές εξετάσεις,
όταν έως τώρα πληρώναμε έως +20%
- Η μείωση, κατά 40%, του κόστους των
οδοντοτεχνικών εργασιών

ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

- Η μείωση του κόστους σύμβασης με
τη «Βιοϊατρική» κατά 15%, στο πλαίσιο
της σύμβασης, για ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις, που συνάψαμε σε
πανελλαδική κλίμακα, για να καλύψουμε τα νέα μέλη και τις οικογένειές τους.
Αντίστοιχη σύμβαση, πανελλαδικής κάλυψης, έχει συναφθεί και με την Affidea
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- H μείωση των εξόδων λειτουργίας του ίδιου του ΔΣ. Με την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα
διοίκηση μείωσε τα έξοδα κινητής
τηλεφωνίας των μελών της στα
6.162,78 ευρώ (1/7-31/12/2018) από
τα 9.182,45 ευρώ της προηγούμενης (1/1-30/6/2018) και 18.562,30,
19.066,17 και 15.345,23 ευρώ κατά
τα έτη 2016, 2017, 2018 αντιστοίχως. Επίσης, τα έξοδα της διοίκησης από το κυλικείο (catering)
μειώθηκαν στα 1.508,60 ευρώ
(1/7-31/12/2018) από τα 3.356
ευρώ της προηγούμενης (1/130/6/2018) και 7.009,50, 6.681,40
και 4.864,60 ευρώ κατά τα έτη
2016, 2017, 2018 αντιστοίχως
- Η απόδοση 750.000 ευρώ από
τον ΕΦΚΑ στον ΕΔΟΕΑΠ από παλαιές οφειλές Αγγελιοσήμου
- Η ομαλή αποπληρωμή του δανείου 10 εκατ. ευρώ που είχε λάβει η προηγούμενη διοίκηση από
τον ΕΦΚΑ. Κατόπιν συμφωνίας,
εξοφλείται σε 60 μηνιαίες δόσεις
- Η μη ένταξη από την ΕΛΣΤΑΤ του
ΕΔΟΕΑΠ στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, παρά τις περί

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΔΟΕΑΠ
(Σισίνη 18, 11528 Αθήνα)
Δημοσιογραφική επιμέλεια:
Γραφείο Τύπου ΕΔΟΕΑΠ
(Φώφη Κορίδη, fkoridi@edoeap.gr)

}

Είμαστε
σε συνεχή
συντονισμό
με όλες τις
Ενώσεις
εργαζομένων
στα ΜΜΕ
και τα αδελφά
Ταμεία και,
σε
συνεννόηση
με τις νομικές
υπηρεσίες
όλων, δίνουμε
«τη μάχη
των μαχών».
Εως τώρα
έχουμε
αποτρέψει
τον... ξαφνικό
θάνατο του
Οργανισμού

~

του αντιθέτου μεθοδεύσεις πολέμιων του Ταμείου μας
- Η αποδέσμευση του κεντρικού
κτηρίου του Οργανισμού (Σισίνη
18) από την «Ευρωκλινική» λόγω
παλαιών οφειλών 1 εκατ. ευρώ.
Οφειλές που εξοφλήθηκαν με σημαντική έκπτωση, ύστερα από
επίπονες σκληρές διαπραγματεύσεις. Απομένει η τυπική διαδικασία άρσης της υποθήκης
- Η ενίσχυση των αδελφών-αλληλοβοηθητικών Ταμείων (ΕΤΑΣ,
ΤΕΑΣ) των Ενώσεων Συντακτών
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
– Εύβοιας και Πελοποννήσου –
Ηπείρου – Νήσων, με τη σταδιακή απόδοση των ποσών που τους
αναλογούν
- Η επιτυχής ολοκλήρωση της
ηλεκτρονικής επικαιροποίησηςαπογραφής των ασφαλισμένων,
που ήταν απαραίτητη για την αναλογιστική μελέτη. Εγινε χωρίς να
απαιτείται η φυσική παρουσία και
ταλαιπωρία τους, μέσω των κωδικών taxisnet, και κάποιοι επιχείρησαν να σπεκουλάρουν, διασπείροντας τη φήμη ότι ο ΕΔΟΕΑΠ
ήθελε να… υποκλέψει φορολογικά δεδομένα!
- O εκσυγχρονισμός με την υιοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής για τις καρτέλες
πληρωμών ΑΚΑ, ΑΚΕ
- Η εμπρόθεσμη εκπόνηση και
ολοκλήρωση της αναλογιστικής

μελέτης με τα νέα δεδομένα λειτουργίας του ΕΔΟΕΑΠ που αποτυπώνει ενθαρρυντικά στοιχεία
για τη βιωσιμότητα του Οργανισμού. Η μελέτη έγινε για πρώτη
φορά με κριτήρια όπως η «έκθεση
φερεγγυότητας», που έως τώρα
απαιτείτο μόνον από ασφαλιστικές εταιρείες και ουδέποτε από
ασφαλιστικό οργανισμό, καταγράφοντας το «σπάσιμο» των τριών κλάδων – υγεία, επικούρηση,
πρόνοια – καθώς και τις απαραίτητες εκθέσεις των ορκωτών λογιστών. Το καθαρό αποτέλεσμα
χρήσης του 2018 υπερβαίνει τα
20 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2019
υπερβαίνει τα 28 εκατ. ευρώ
- Τέλος, η συνεχής προετοιμασία
για την εκδίκαση στο Συμβούλιο
της Επικρατείας της προσφυγής
μερίδας εργοδοτών που ζητούν
την κατάργηση της εισφοράς
του 2% επί του κύκλου των εργασιών τους, απειλώντας δηλαδή την ύπαρξη του ΕΔΟΕΑΠ. Είμαστε σε συνεχή συντονισμό με
όλες τις Ενώσεις εργαζομένων
στα ΜΜΕ και τα αδελφά Ταμεία
και, σε συνεννόηση με τις νομικές υπηρεσίες όλων, δίνουμε
«τη μάχη των μαχών». Εως τώρα έχουμε αποτρέψει τον... ξαφνικό θάνατο του Οργανισμού,
κερδίζοντας τα ασφαλιστικά μέτρα των εργοδοτών στο ΣτΕ εν
αναμονή της εκδίκασης της κύριας προσφυγής. Είμαστε καθ’
όλα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε
όλους όσοι επιβουλεύονται την
ύπαρξη του ΕΔΟΕΑΠ.
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- Πώς μπορώ να εξεταστώ από γιατρό;
Εάν επιθυμείτε να σας παρακολουθεί συγκεκριμένος γιατρός εντός του Οργανισμού, μπορείτε να
προσέρχεστε στα γραφεία της Αθήνας (Σισίνη 18) ή
της Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 43). Εάν διαμένετε σε
Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε οποιονδήποτε από τους συμβεβλημένους
ιδιώτες γιατρούς (αναλυτικός κατάλογος υπάρχει
στο site του Οργανισμού (http://bit.ly/2Jb5hB5,
http://bit.ly/2ECV4Pi.
Ειδικά για το νομό Αχαΐας, οι ασφαλισμένοι του
ΕΔΟΕΑΠ μπορούν να κάνουν δωρεάν χρήση του
Πολυϊατρείου στην Πάτρα της Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (Κανακάρη 193, 262 21, τηλέφωνα: 2610 242 780 και 781).
Συγκεκριμένα μπορούν να εξετάζονται δωρεάν
από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (οφθαλμίατρο, καρδιολόγο, παθολόγο, παθολόγο-διαβητολόγο, ορθοπαιδικό, ΩΡΛ) και έχουν πρόσβαση και
στην οδοντιατρική και ορθοδοντική περίθαλψη
του Πολυϊατρείου. Επιπροσθέτως, μπορούν να
επισκέπτονται και τα συμβεβλημένα διαγνωστικά
κέντρα με την ΟΑΤΥΕ στην Πάτρα (http://www.
oatye.gr/patra/).
Σε κάθε άλλη περίπτωση, είτε μένετε Αθήνα είτε σε οποιαδήποτε άλλη
περιοχή της χώρας, μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικά το γιατρό που επιθυμείτε ανά ειδικότητα και
περιοχή και να κλείσετε
ραντεβού, ώστε να πάτε
απευθείας κάπου κοντά
στο σπίτι σας μέσω των
συνεργαζόμενων ομίλων
υπηρεσιών υγείας με τους
οποίους διαθέτει σύμβαση ο Οργανισμός (https://edoeap.affideanet.gr/
diktyo-iatron/ και https://bioiatriki.gr/edoeap).

ΚΑΛΥΨΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ KAI
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

- Τι πληρώνω για την εξέτασή μου από το γιατρό;
Η εξέτασή σας είτε από γιατρό στα κτήρια του
ΕΔΟΕΑΠ είτε από γιατρό των συνεργαζόμενων ομίλων υπηρεσιών υγείας είτε από συμβεβλημένο γιατρό γίνεται εντελώς δωρεάν. Εάν ο συμβεβλημένος
(ιδιώτης) γιατρός σάς παραπέμψει μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε διαγνωστικές πράξεις-εξετάσεις (π.χ. τρίπλεξ καρδιάς) που διενεργεί ο
ίδιος, τότε καταβάλλετε το 50% του προβλεπόμενου
ποσοστού συμμετοχής επί της τιμής των εξετάσεων-πράξεων, όπως αυτό αναγράφεται στο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό βάσει του κρατικού τιμολογίου.
- Πώς μπορώ να κάνω εξετάσεις εργαστηριακές (μικροβιολογικές, τρίπλεξ, μαγνητική, μαστογραφία κ.λπ.);
Εάν διαμένετε σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, μπορείτε να προσέλθετε (πάντα αφού έχει προηγηθεί
η ιατρική εξέταση και η χορήγηση του σχετικού
παραπεμπτικού) στα γραφεία του Οργανισμού για
ακτινογραφίες, υπερηχογραφήματα, μικροβιολογικές εξετάσεις και μαστογραφία. Σε κάθε άλλη
περίπτωση, είτε μένετε Αθήνα είτε οπουδήποτε

αλλού, μπορείτε να πάτε απευθείας στους συνεργαζόμενους παρόχους (https://edoeap.affideanet.
gr/eksetaseis/ https://edoeap.affideanet.gr/
diktyo-diagnostikon-kentron/ https://bioiatriki.
gr/edoeap) και να επιλέξετε την εξέταση και το διαγνωστικό κέντρο βάσει της περιοχής σας, κλείνοντας το σχετικό ραντεβού, μέσω των εν λόγω
δικτύων. Επίσης, μπορείτε να δείτε μέσω του site
του Οργανισμού, εάν διαμένετε σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, επιπλέον συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα (http://bit.ly/2NTCWQw, http://bit.
ly/2OIJ4jV). Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει
προηγουμένως να έχετε επισκεφθεί τον αρμόδιο
γιατρό που σας παραπέμπει στην εν λόγω εξέταση.
- Τι πληρώνω για τις εργαστηριακές εξετάσεις;
Για τις εργαστηριακές εξετάσεις εντός Οργανισμού δεν υπάρχει συμμετοχή. Για τα συμβεβλημένα
διαγνωστικά κέντρα η συμμετοχή σας διαμορφώνεται διαφορετικά για τους εν ενεργεία και τους συνταξιούχους και βάσει του ισχύοντος Κανονισμού
Υγείας. Εάν διαμένετε σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη,
μπορείτε να ενημερωθείτε για το κόστος μέσω του
site (http://bit.ly/2PNUtLy) και να το επιβεβαιώσετε κατά τη συνομιλία σας με το διαγνωστικό
κέντρο όταν κλείνετε το ραντεβού. Εάν επιλέξετε
συνεργαζόμενα κέντρα με το πανελλαδικό δίκτυο
της Affidea ή της Βιοϊατρικής, καταβάλλετε 15%
συμμετοχή επί του κρατικού τιμολογίου (και με
έκπτωση είτε 20% εάν επιλέξετε ιδιόκτητες δομές
- στην ταμπέλα να αναγράφεται η λέξη «Affidea»
είτε 15% εάν αναγράφεται αντιστοίχως η λέξη «Βιοϊατρική»). Εάν είστε συνταξιούχος η συμμετοχή
σας διαμορφώνεται στο 5% και στο 0%, εάν πάσχετε από νεοπλασματική ασθένεια. Σε αυτήν την
περίπτωση καταβάλλετε τη συμμετοχή του 15%,
προσκομίζετε στον ΕΔΟΕΑΠ τη φωτοτυπία του
παραπεμπτικού και την απόδειξη εξόφλησης της
συμμετοχής σας (15%) και λαμβάνετε τη διαφορά.
- Εάν δε διαθέτω πρόσβαση στο Διαδίκτυο, πώς
μπορώ να κλείσω ραντεβού;
Εάν διαμένετε σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, μπορείτε να κλείσετε τηλεφωνικά ραντεβού για τους
γιατρούς όλων των ειδικοτήτων εντός ΕΔΟΕΑΠ
στο τηλεφωνικό κέντρο 15315, ενώ για τους παθολόγους και τους παιδιάτρους δε χρειάζεστε
ραντεβού. Επίσης, μπορείτε να κλείσετε τηλεφωνικά ραντεβού με τους συμβεβλημένους ιδιώτες
γιατρούς, καθώς και τους γιατρούς των δικτύων
της Affidea και τα διαγνωστικά της κέντρα πανελλαδικά στο τηλεφωνικό κέντρο 213 0900910 (από
8:00 έως 20:00) και της Βιοϊατρικής στα τηλέφωνα 210 9975695 (για όλη τη χώρα πλην Αθήνας και
Θεσσαλονίκης), 210 6966000 για Αθήνα και 2310
459660 για Θεσσαλονίκη (Δευτέρα – Παρασκευή
06:00 έως 22:00 και Σάββατο 06:00 έως 16:00).
- Τι προσκομίζω για ένα ιατρικό ραντεβού ή
μία εξέταση;
Εντός του ΕΔΟΕΑΠ για την εξέταση σε γιατρό
χρειάζεστε τον αριθμό μητρώου ασφαλισμένου.
Για τον ορισμό ενός ραντεβού ή εξέτασης εκτός
Οργανισμού απαιτείται η χρήση του ΑΜΚΑ για
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την ταυτοποίησή σας. Κατά την προσέλευση στο
γιατρό ή το διαγνωστικό κέντρο ο ασφαλισμένος
πρέπει να φέρει την κάρτα ασφαλισμένου ΕΔΟΕΑΠ
ή την ταυτότητά του. Για τις διαγνωστικές εξετάσεις θα πρέπει να προσκομίζει και το ηλεκτρονικό
παραπεμπτικό που ήδη έχει λάβει από το γιατρό.
- Εάν δεν μπορώ να μετακινηθώ και χρειάζομαι
εξετάσεις επειγόντως;
Εάν μένετε εντός δήμου Αθηναίων και των όμορων δήμων, μπορείτε να εξεταστείτε από παθολόγο
δωρεάν μέσω των Ιατρών SOS (24ωρη εξυπηρέτηση

ΝΟΣΗΛΕΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΦΑΡΜΑΚΑ

όλες τις μέρες του χρόνου), μόνον αφού προηγουμένως έχετε ενημερώσει για το έκτακτο περιστατικό
τη γραμματεία αρχιάτρου ΕΔΟΕΑΠ (2107264807) ή
τον εφημερεύοντα γιατρό (2107250050) τις ώρες
εκτός λειτουργίας του Οργανισμού. Εάν χρειάζεστε
νοσηλευτικές υπηρεσίες (αιμοληψία, ενδοφλέβια
χορήγηση φαρμάκων κ.λπ.) και πάλι πρέπει να ενημερώσετε τη γραμματεία αρχιάτρου ή τον εφημερεύοντα γιατρό. Παράλληλα μπορείτε να καλέσετε
συμβεβλημένο με τον Οργανισμό ιδιώτη γιατρό,
στον οποίο τηλεφωνικά θα εξηγήσετε ότι πρέπει
να σας εξετάσει κατ’ οίκον.

- Πρέπει να νοσηλευτώ σε νοσοκομείο. Τι
κάνω;
Για προγραμματισμένη νοσηλεία, σε συμβεβλημένο ή μη νοσοκομείο-θεραπευτήριο,
απαιτείται η έκδοση -πριν από τη νοσηλείαεισιτηρίου από την ιατρική υπηρεσία (γραμματεία αρχιάτρου ΕΔΟΕΑΠ, 2107264807), αφού
ο ασφαλισμένος προηγουμένως προσκομίσει
τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στο εισιτήριο
αναγράφονται η θέση στην οποία δικαιούται
να νοσηλευτεί ο ασφαλισμένος, η ημερομηνία εισόδου, η μέγιστη διάρκεια ημερών νοσηλείας, η διάγνωση εισόδου σύμφωνα με
τη διεθνή κωδικοποίηση ICD10, το νοσοκομείο, όπου θα πραγματοποιηθεί η νοσηλεία,
καθώς και το ΚΕΝ της νοσηλείας.

κατά τις ημέρες και ώρες που ο Οργανισμός
δε λειτουργεί.

- Εάν πρόκειται για έκτακτο περιστατικό νοσηλείας;
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερώσετε
άμεσα τον ΕΔΟΕΑΠ. Ακόμη και για περιστατικό επείγον σε ώρες μη λειτουργίας, θα πρέπει
η εισαγωγή να γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με
τον ιατρό εφημερίας του ΕΔΟΕΑΠ (2107250050)

- Πώς μπορώ να ξέρω ποια είναι τα συμβεβλημένα νοσοκομεία και θεραπευτήρια;
Μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω του
edoeap.gr (http://bit.ly/2Hrb5Zg για την Αθήνα και http://bit.ly/2OaAh6M για τη βόρεια
Ελλάδα). Για την υπόλοιπη χώρα ισχύει η κάλυψη σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία.

- Πώς προμηθεύομαι τα φάρμακά μου;
Για την προμήθεια των φαρμάκων απαιτείται
συνταγή ιατρού, μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ.
Ο ασφαλισμένος μπορεί να προμηθευτεί τα
φάρμακά του από όλα τα φαρμακεία της χώρας, καταβάλλοντας την προβλεπόμενη συμμετοχή του.
Ειδικά για τα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ),
δηλαδή όλα όσα υπερβαίνουν το κόστος των
500 ευρώ, θα πρέπει, πριν πάει στο φαρμακείο,
να ελέγξει ότι έχει ολοκληρωθεί και η (εξτρά)
ηλεκτρονική θεώρηση της συνταγής του – δια-

δικασία που γίνεται από τους ιατρούς-ελεγκτές
του ΕΔΟΕΑΠ.

- Τι κόστος έχει η νοσηλεία;
Μηδενικό, εφόσον ο ασφαλισμένος νοσηλευτεί σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε συμβεβλημένο ιδιωτικό θεραπευτήριο.
Για μη συμβεβλημένο θεραπευτήριο, ο
ασφαλισμένος καταβάλλει ο ίδιος τις δαπάνες νοσηλείας του και προσκομίζει τα παραστατικά, ώστε να λάβει το ποσό που καλύπτει
ο ΕΔΟΕΑΠ για τη συγκεκριμένη νοσηλεία.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ασφαλισμένος
θα πρέπει να είναι ενήμερος ότι θα χρειαστεί να καταβάλει ο ίδιος μέρος των εξόδων
νοσηλείας.

- Τι χρονική διάρκεια έχει η συνταγή ή το παραπεμπτικό που θα μου χορηγήσει ο ιατρός;
Τα παραπεμπτικά για εξετάσεις, οι συνταγές
μέσω ΗΔΙΚΑ, οι συνταγές για γυαλιά κ.λπ. έχουν
διάρκεια ενός μήνα.
Μόνον τα παραπεμπτικά για εξετάσεις που
διενεργούνται εντός των κτηρίων του ΕΔΟΕΑΠ, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, (μικροβιολογικές, ακτινολογικές κ.λπ.) έχουν διάρκεια δύο μηνών.
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- Θέλω να εξεταστώ από οφθαλμίατρο. Τι κάνω;
Μπορείτε να εξεταστείτε από οφθαλμίατρο
εντός ΕΔΟΕΑΠ, κλείνοντας ραντεβού (15315) ή
να επιλέξετε συμβεβλημένους οφθαλμιάτρους
ακολουθώντας τις ίδιες οδηγίες με τους ιατρούς
των υπόλοιπων ειδικοτήτων.
- Εάν ο οφθαλμίατρος μού συνταγογραφήσει
γυαλιά, τι διαδικασία ακολουθώ;
Επιλέγετε οπτικό και κάνετε την παραγγελία των γυαλιών σας. Ο ΕΔΟΕΑΠ αποζημιώνει,
αφού προσκομίσετε τα παρασταστικά (συνταγή
ιατρού, απόδειξη οπτικού, βεβαίωση οπτικού),
κάθε δύο έτη με 120 ευρώ για το α’ ζευγάρι γυαλιών και 80 ευρώ για το β’ ή 200 ευρώ για πολυεστιακά τα άμεσα μέλη και 60, 40 ή 100 ευρώ
αντιστοίχως τα έμμεσα μέλη, ενώ για τα παιδιά
έως 12 ετών εγκρίνεται δαπάνη έως 100 ευρώ για
άθραυστα γυαλιά.
Γυαλιά (και φακούς επαφής) δε δικαιούνται οι
ασφαλισμένοι που, με δαπάνη του Οργανισμού,
έχουν υποβληθεί σε επέμβαση διόρθωσης μυωπίας μέσω λέιζερ.
- Εάν επιλέξω φακούς επαφής;
Εάν επιλέξετε φακούς επαφής, δεν έχετε δικαίωμα και για γυαλιά. Η διαδικασία είναι η ίδια
με αυτήν των γυαλιών (Επιλέγετε οπτικό και κάνετε την παραγγελία σας και ο ΕΔΟΕΑΠ αποζημιώνει, αφού προσκομίσετε τα παρασταστικά
-συνταγή ιατρού, απόδειξη οπτικού, βεβαίωση
οπτικού- κάθε δύο έτη με 120 ευρώ για το α’ ζευγάρι φακών και 80 ευρώ για το β’ τα άμεσα μέλη
και 60, 40 ευρώ τα έμμεσα μέλη.

- Εάν μου σπάσουν τα κρύσταλλα ή διαφοροποιηθεί η μέτρηση κατά την ίδια διετία;
Ο Οργανισμός δικαιολογεί την αλλαγή κρυστάλλων σε παιδιά έως 18 ετών και σε ενήλικες
άνω των 40 ετών, με συνταγή οφθαλμιάτρου
και το ανώτερο μέχρι 2 φορές ετησίως, λόγω αλλαγής βαθμών ±0,25 (απαιτείται βεβαίωση από
οφθαλμίατρο), θραύσης (ζητείται το σπασμένο
κρύσταλλο), κλοπής (απαιτείται βεβαίωση από
αστυνομικό τμήμα), επέμβασης καταρράκτη και
γλαυκώματος (δίδεται ένα ζεύγος γυαλιών, όταν
τοποθετείται ενδοφακός).
- Εάν προβώ σε αλλαγή κρυστάλλων ή φακών
επαφής, τι ποσό καλύπτει ο Οργανισμός;
Δικαιούστε 25 ευρώ ανά κρύσταλλο ή ανά φακό και 40 ευρώ ανά κρύσταλλο εάν υπερβαίνετε τους 5 βαθμούς και 40 ευρώ για πολυεστικά
γυαλιά, εφόσον έχει προηγηθεί η συνταγή του
οφθαλμιάτρου και ακολουθήσετε τη διαδικασία
κατάθεσης των σχετικών παραστατικών.
- Εάν έχω μυωπία, έχω κάλυψη για λέιζερ;
Ναι, εφόσον είστε μάξιμουμ 40 ετών, έχετε
άνω των 7 βαθμών και αστιγματισμό και ανισομετροπία άνω των 2 βαθμών. Πριν από την επέμβαση σε συμβεβλημένο ή μη ιατρικό κέντρο ή
νοσοκομείο θα πρέπει να προσκομίσετε γνωμάτευση από θεράποντα ιατρό της επιλογής σας με
σχετική έγκριση από οφθαλμίατρο του ΕΔΟΕΑΠ
και να προχωρήσετε στην έκδοση παραπεμπτικού
του ΕΔΟΕΑΠ. Εάν είστε άνω των 40 ετών, μπορείτε να κάνετε λέιζερ, εφόσον προσκομίσετε στον
οφθαλμίατρο του ΕΔΟΕΑΠ γνωμάτευση καθηγητή οφθαλμιάτρου με βαθμό διευθυντή του ΕΣΥ.
- Τι ποσό καταβάλλει ο Οργανισμός για το λέιζερ μυωπίας;
Ο ΕΔΟΕΑΠ δίδει, αφού έχει προηγηθεί υποβολή σχετικής αίτησης και έχει εγκριθεί, 1.000
ευρώ (και για τους δύο οφθαλμούς), εκ των οποίων 10% ορίζεται η συμμετοχή των άμεσων μελών
και 30% των εμμέσων.
- Τι άλλες παθήσεις μπορώ να διορθώσω μέσω
λέιζερ και τι ποσά δικαιολογεί το Ταμείο;
Ο ΕΔΟΕΑΠ εγκρίνει 90 ευρώ (ανά οφθαλμό)
για yag laser καψουλοτομή, 158,47 ευρώ (ανά
οφθαλμό) για yag laser ιριδοτομή, 158,47 ευρώ
(ανά οφθαλμό και συνεδρία) για argon laser (αμφιβληστροειδής), 158,47 ευρώ (ανά οφθαλμό) για
Selective Laser Trabeculoplasty (SLT, θεραπεία
γλαυκώματος). Για επεμβάσεις διόρθωσης διαθλαστικών ανωμαλιών (ανισομετρωπία άνω των
2 βαθμών, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για μυωπία,
υπερμετρωπία, αστιγματισμό και για όλο το εύρος των βαθμών διόρθωσης) εγκρίνονται 1.000
ευρώ για τη μέθοδο Lasik (συμμετοχή 10% για
άμεσα και 30% για έμμεσα μέλη) και 800 ευρώ
αντιστοίχως για τη μέθοδο PRK. Εάν η επέμβαση γίνει μόνον σε έναν οφθαλμό, ισχύει το ήμισυ
του κάθε ποσού. Για τις επεμβάσεις καταρράκτη
καταβάλλονται 850 ευρώ (περιλαμβανομένου
του φακού) ανά οφθαλμό.
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- Τι ισχύει για τις οδοντιατρικές υπηρεσίες;
Ο ΕΔΟΕΑΠ προσφέρει οδοντιατρικές υπηρεσίες εντελώς δωρεάν από τους οδοντιάτρους
εντός του Οργανισμού (Αθήνα, Θεσσαλονίκη).
Ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται μόνον με τα οδοντοτεχνικά έξοδα, εφόσον υπάρξουν.
Εάν διαμένετε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη μπορείτε να επιλέξετε, επίσης, δωρεάν συμβεβλημένο
οδοντίατρο (http://bit.ly/2ELSzKi και http://
bit.ly/2CymdjN). Απαραιτήτως προ της ενάρξεως εργασιών από εξωτερικό οδοντίατρο και
κατά τη λήξη τους θα πρέπει να ενημερώσετε
τον ελεγκτή οδοντίατρο του Οργανισμού, για
να τις εγκρίνει. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει μη συνεργαζόμενο οδοντίατρο, και
πάλι θα πρέπει να έχει την έγκριση του ελεγκτή
οδοντιάτρου. Θα πληρώσει ο ίδιος την αμοιβή
του επιλεγέντος και θα προσκομίσει τις σχετικές
αποδείξεις, ώστε να αποζημιωθεί με τα ορισθέντα από τον Οργανισμό ποσά ανά πράξη (ενιαίος
κατάλογος). Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε πανελλαδικά την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών μέσω Affidea (213 0900910) και Βιοϊατρικής
(210 696000 για Αθήνα, 2310 459660 για Θεσσαλονίκη και 210 9975695 υπόλοιπη χώρα). Προ
της ενάρξεως των εργασιών καθώς και στη λήξη τους θα πρέπει να ενημερώσετε τον ελεγκτή
οδοντίατρο του Οργανισμού, για να τις εγκρίνει.
Σε αυτήν την περίπτωση ο ασφαλισμένος πληρώνει και προσκομίζει τα δικαιολογητικά που
απαιτεί ο οδοντιατρικός έλεγχος, για να λάβει
τα χρήματα που δικαιολογεί το τιμολόγιο του
ΕΔΟΕΑΠ για την Affidea και το σύνολο της δαπάνης για τη Βιοϊατρική.
Ειδικά για τις οδοντιατρικές εργασίες οι οποίες
αποζημιώνονται από τον Οργανισμό με ποσό έως
70 ευρώ, ο ασφαλισμένος μπορεί να προσέρχεται
κατά τη λήξη (προσκομίζοντας τη γνωμάτευση
και την απόδειξη του θεράποντος οδοντιάτρου),
υπό την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρωθεί το
προβλεπόμενο διάστημα των εργασιών (π.χ. για

θεραπεία ουλίτιδας ανά 6 μήνες, έμφραξη [σφράγισμα] ίδιου δοντιού ανά 12 μήνες).
- Εάν χρειαστώ εμφύτευμα;
Ο ΕΔΟΕΑΠ καλύπτει και τις περιπτώσεις των
εμφυτευμάτων, εφόσον προ της ενάρξεως εργασιών και κατά τη λήξη τους έχετε ενημερώσει
τον ελεγκτή οδοντίατρο του Οργανισμού, για
να τις εγκρίνει. Συγκεκριμένα εάν μένετε Αθήνα, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού (15315), με
τον εμφυτευματολόγο του Οργανισμού και να
κάνετε εντός τις εργασίες. Αλλιώς μπορείτε να
επιλέξετε συμβεβλημένο με τον ΕΔΟΕΑΠ οδοντίατρο σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη (http://bit.
ly/2ELSzKi και http://bit.ly/2CymdjN), καθώς
και μη συμβεβλημένο.
- Τι ποσό καλύπτει ο ΕΔΟΕΑΠ για τα εμφυτεύματα;
Εάν το εμφύτευμά σας γίνει από εμφυτευματολόγο εντός ΕΔΟΕΑΠ, τότε ο ασφαλισμένος
καταβάλλει συμμετοχή 200 ευρώ (ανά εμφύτευμα) και 151-159 ευρώ (κόστος οδοντοτεχνικών εργασιών ανά εμφύτευμα). Εάν γίνει από
συμβεβλημένο με τον Οργανισμό οδοντίατρο, ο
ασφαλισμένος καταβάλλει απευθείας στον οδοντίατρο συμμετοχή 200 ευρώ (ανά εμφύτευμα),
καθώς και το κόστος οδοντοτεχνικών εργασιών
ανά εμφύτευμα, ποσό που ποικίλλει ανά ιατρό.
Εάν γίνει σε μη συμβεβλημένο, ο ασφαλισμένος
πληρώνει ο ίδιος και κατόπιν έρχεται στον ελεγκτή οδοντίατρο, ώστε να λάβει αποζημίωση
250 ευρώ (ανά εμφύτευμα) και 150 ευρώ (ανά
στεφάνη εμφυτεύματος).
- Εάν το παιδί μου χρήζει ορθοδοντικής θεραπείας;
Ο ΕΔΟΕΑΠ καλύπτει εφάπαξ ορθοδοντική
θεραπεία για τις ηλικίες 9-18 ετών. Παρέχει μάλιστα και υπηρεσίες προληπτικής ορθοδοντικής
στα παιδιά 7-9 ετών, με την ανάλογη υποδομή

|7

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

(κινητά τόξα, μηχανήματα διατήρησης χώρου),
εφόσον προσκομισθεί η σχετική γνωμάτευση
και δοθεί έγκριση εργασιών.
- Τι ποσό καλύπτει ο ΕΔΟΕΑΠ για την ορθοδοντική θεραπεία;
Εάν μένετε Αθήνα, το παιδί σας μπορεί εντελώς
δωρεάν να υποβληθεί εντός του Οργανισμού σε
ορθοδοντική θεραπεία, χωρίς καμία συμμετοχή
και στα οδοντοτεχνικά (κινητοί και ακίνητοι ορθοδοντικοί μηχανισμοί).
Εάν η θεραπεία γίνει σε οποιονδήποτε άλλον οδοντίατρο εντός ή εκτός Αθηνών, καθώς
δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι ορθοδοντικοί, ο
ασφαλισμένος θα πρέπει προ της ενάρξεως των
εργασιών να προσκομίσει τη γνωμάτευση, καθώς
και πανοραμική και κεφαλομετρική ακτινογραφία, ώστε να κοστολογηθεί, βάσει βαρύτητας,
το ποσό που θα λάβει από τον ΕΔΟΕΑΠ.
Συγκεκριμένα για βαριά περιστατικά (α΄ κα-

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

- Είμαι έγκυος και ετοιμάζομαι για τη γέννα.
Πώς καλύπτομαι για τη διενέργεια του τοκετού; Πώς επιλέγω το μαιευτήριο; Τι κόστος έχει;
Η μέλλουσα μητέρα διατηρεί το δικαίωμα
επιλογής εάν θα γεννήσει σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε ιδιωτικό μαιευτήριο. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η έκδοση εισιτηρίου από
τη γραμματεία αρχιάτρου (2107264807). Για το
φυσιολογικό τοκετό σε δημόσιο νοσοκομείο ο
ΕΔΟΕΑΠ αποζημιώνει με τις τιμές των Κλειστών
Ενοποιημένων Νοσηλείων (ΚΕΝ) και επιπλέον με
επίδομα τοκετού, το οποίο διαμορφώνεται μετά
την αφαίρεση του ποσού που αναλογεί στα ΚΕΝ
έως τα 1.500 ευρώ.
Για φυσιολογικό τοκετό σε ιδιωτικό μαιευτήριο ο ΕΔΟΕΑΠ αποζημιώνει με την καταβολή επιδόματος τοκετού 1.500 ευρώ, αφού η ασφαλισμένη προσκομίσει όλες τις σχετικές αποδείξεις.

τηγορία) ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται με 684
ευρώ ανά γνάθο (δηλαδή 684x2=1.368 ευρώ για
όλο το στόμα), για μεσαία (β’ κατηγορία) 479 ευρώ
ανά γνάθο και για ελαφρά 396 ευρώ ανά γνάθο.
Επίσης, ο Οργανισμός αποζημιώνει με 180 ευρώ
ανά γνάθο (360 ευρώ για όλο το στόμα) για κινητή συσκευή ορθοδοντικής θεραπείας.
- Αν χρειαστώ φυσικοθεραπείες;
Αφού λάβετε σχετικό παραπεμπτικό από ορθοπαιδικό, μπορείτε να κάνετε έως 20 φυσικοθεραπείες ετησίως εντελώς δωρεάν στα φυσικοθεραπευτήρια εντός Οργανισμού σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε
συμβεβλημένους (http://bit.ly/2Jb5hB5, http://
bit.ly/2ECV4Pi) φυσικοθεραπευτές Αθήνας-Θεσσαλονίκης δωρεάν για 20 ετησίως, ενώ υπάρχει
και η δυνατότητα ισάριθμων φυσικοθεραπειών
πανελλαδικά μέσω της Βιοϊατρικής δωρεάν και
της Affidea (με συμμετοχή ασφαλισμένου).

- Εάν ο τοκετός δεν είναι φυσιολογικός και γίνει καισαρική, πώς αποζημιώνομαι;
Η μητέρα πρέπει να λάβει το απαραίτητο εισιτήριο από τη γραμματεία αρχιάτρου
(2107264807). Για την καισαρική τομή σε δημόσιο νοσοκομείο ο ΕΔΟΕΑΠ αποζημιώνει με
τις τιμές των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλείων (ΚΕΝ) και επιπλέον καταβάλλει επίδομα
καισαρικής 750 ευρώ.
Για καισαρική τομή σε ιδιωτικό μαιευτήριο
ο ΕΔΟΕΑΠ αποζημιώνει με τις τιμές των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλείων (ΚΕΝ) και επιπλέον 20% (άμεσα μέλη), 10% (έμμεσα μέλη) ή
10% και 5% (άμεσα και έμμεσα μέλη αντιστοίχως,
με ασφάλιση στον ΕΔΟΕΑΠ λιγότερη της 5ετίας) και επιπλέον επίδομα καισαρικής 750 ευρώ,
αφού η ασφαλισμένη προσκομίσει όλες τις σχετικές αποδείξεις.
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- Εάν ένα παιδί χρήζει ειδικής θεραπείας (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.λπ.) τι ισχύει;
Αν μένετε Αθήνα, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού και χωρίς καμία επιβάρυνση να επισκεφθείτε
την παιδοψυχίατρο εντός ΕΔΟΕΑΠ (κτήριο Ορμινίου 38). Η γιατρός δέχεται μόνο με ραντεβού
(τηλ: 15315) κάθε Δευτέρα (09.00-14.00) και Τετάρτη (13:00-18:00) τους γονείς με τα παιδιά τους
και καθορίζει το είδος και το πλήθος των συνεδριών, μετά από αξιολόγηση κάθε περιστατικού,
καθώς και το συνδυασμό των θεραπειών σε περίπτωση διπλής διάγνωσης. Για τη Θεσσαλονίκη
ισχύει η ίδια διαδικασία, αλλά η εξέταση γίνεται
από την παιδίατρο του ΕΔΟΕΑΠ που χορηγεί και
τα σχετικά παραπεμπτικά ειδικών θεραπειών. Οι
γονείς που διανέμουν εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης πρέπει, προ της ενάρξεως σχετικών θεραπειών, να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με
την παιδοψυχίατρο του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα.

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

Οι ειδικές θεραπείες αποζημιώνονται, μετά την
έκδοση σχετικής γνωμάτευσης από τους ιατρούς
του ΕΔΟΕΑΠ και με την προσκόμιση των σχετικών
παραστατικών, με 20 ευρώ ανά συνεδρία. Για την

Αθήνα, οι θεραπείες που γίνονται από την παιδοψυχίατρο εντός Οργανισμού είναι απολύτως δωρεάν.
- Εάν ένα άμεσο μέλος χρήζει ψυχολογικής
ή ψυχιατρικής υποστήριξης πώς καλύπτεται;
Aν μένετε Αθήνα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού
(τηλ.: 15315) και χωρίς καμία επιβάρυνση να επισκεφθείτε τον ψυχίατρο ή την ψυχολόγο εντός ΕΔΟΕΑΠ.
Αλλιώς μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε ψυχίατρο ή ψυχολόγο. Για να ξεκινήσετε τις θεραπείες,
πρέπει να προσκομίσετε τη γνωμάτευση από το γιατρό σας στη γραμματεία αρχιάτρου (2107264807
ή gramarxiatrou@edoeap.gr), ώστε να εκδοθεί το
σχετικό παραπεμπτικό. Εάν μένετε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη μπορείτε να μπορείτε να επισκεφθείτε
συμβεβλημένο ψυχίατρο ή ψυχολόγο (http://bit.
ly/2Jb5hB5, http://bit.ly/2ECV4Pi), χωρίς κόστος.
Επίσης, μπορείτε, οπουδήποτε και εάν μένετε, να
επιλέξετε οποιονδήποτε ψυχίατρο ή ψυχολόγο μη
συμβεβλημένο. Σε αυτήν την περίπτωση καταβάλλετε οι ίδιοι την αμοιβή του και προσκομίζετε τις
αποδείξεις στον Οργανισμό. Ο ΕΔΟΕΑΠ αποζημιώνει με 20 ευρώ τη συνεδρία και με πλαφόν τις 4
μηνιαίως (δηλαδή έως 24 ανά 6μηνο).

