
 

ΘΕΜΑ: «Μη απόδοση δαπάνης για διενέργεια εξέτασης PET-CT απευθείας στους δικαιούχους   
               του Οργανισμού, όταν η έγκριση του Κ.Ε.Σ.Υ. έπεται της διενέργειας της εξέτασης»   
 
 
ΣΧΕΤ:    Το με αρ.πρωτ.26688/5-6-2012 γενικό έγγραφο ΕΟΠΥΥ 
 

       

 

        Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, στην παράγραφο ιι) αυτού, δόθηκαν οδηγίες για την διαδικασία 

έγκρισης διενέργειας εξέτασης PET/CT στους δικαιούχους του Οργανισμού και έγινε αναλυτική 

περιγραφή της προβλεπόμενης διαδικασίας. 

        Υπάρχουν περιπτώσεις ασφαλισμένων,  οι οποίοι προβαίνουν στην διενέργεια της εξέτασης, χωρίς 

την εγκριτική Απόφαση του ΚΕΣΥ , καταβάλλουν ιδιωτικά την συνολική δαπάνη (αξία εξέτασης και 

ραδιοφαρμάκου) και κατόπιν αιτούνται την απόδοση της δαπάνης ,καταθέτοντας τα απαραίτητα δικ/κά 

και την εγκριτική Απόφαση του ΚΕΣΥ.  

        Η Υπηρεσία μας για τις ανωτέρω περιπτώσεις απέδιδε τις σχετικές δαπάνες στους ασφ/νους - 

ύστερα από εγκριτικές αποφάσεις  του Δ. Σ. του ΕΟΠΥΥ.  

       Με το παρόν έγγραφο σας ενημερώνουμε ότι ο Οργανισμός δεν θα εισάγει πλέον  τις περιπτώσεις 

αυτές στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ ,προκειμένου να αποδίδεται  η σχετική δαπάνη απευθείας στους ασφ/νους. 

       Εξυπακούεται ότι από 1/08/2016 ,όλες οι περιπτώσεις ασφ/νων που διενεργούν την 

εξέταση PET-SCAN  θα ακολουθούν την διαδικασία που ορίζεται στο αρ. πρωτ. 26688/5-6- 

 

 
 

        ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

 

 

 

     Μαρούσι, 1/07/2016  

 

     Αρ. Πρωτ.:Φ115/ΟΙΚ. 25532 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ      

ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΠΥ 

Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι 
Ταχ.Κώδικας: 151 23 

Πληροφορίες: Α. Αντωνούδη  
Τηλ.: 210-8110859, 862,863       

Φαξ:210-8110870 

E-mail: d8.t1@eopyy.gov.gr 
 

 
 

 
 

 
 

      ΠΡΟΣ: 

    1-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ                   
    2-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ     

       Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 

          ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 8 
          104 31 ΑΘΗΝΑ 
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ΑΔΑ: ΨΔΨΙΟΞ7Μ-ΚΦΧ



 

 

2012 γενικό έγγραφο (δηλ. ηλεκτρονικό παρ/κό, εγκριτική απόφαση του ΚΕΣΥ ή έγκριση του 

ελεγκτή ιατρού όπου απαιτείται και διενέργεια αυτής σε Δημόσιο  Νοσοκομείο ή συμβεβλημένο 

Πάροχο). 

       Σημειώνεται ότι  οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε συγκεκριμένα Δημόσια Νοσοκομεία χωρίς 

συμμετοχή του δικαιούχου, στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών  καθώς και σε 

συμβεβλημένα ιδιωτικά Θεραπευτήρια με συμμετοχή 15%. 

           

                                                                                                                                          Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ      

 

                                                                                                                                                Π.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                    

                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

 

                                                                                                                   

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ: 

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

1) Γραφ.Προέδρου 

2) Γραφ.Αντιπροέδρου 

3) Γραφ.Γεν.Δ/ντή Οργάνωσης 
&Σχεδιασμού Αγοράς Υ.Υ. 

4) Δ/νση Ελέγχου και εκκαθάρισης  
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