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                                                                                    Κοινοποίηση : 
1. Γραφείο Προέδρου. 
2. Γραφείο Αντιπροέδρου Α΄. 
3. Γραφείο Αντιπροέδρου Β΄. 
4. Γραφείο Πρ/νου Γενικής ∆/νσης Σχεδιασµού. 
 

ΘΕΜΑ: Απόδοση δαπάνης παρακλινικών εξετάσεων που εκτελέστηκαν στο ΕΚΕΦΕ   
              «∆ηµόκριτος». 
 
ΣΧΕΤ. : Η αρ. 132/27/20-3-2012 Απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
 
 
    Το ∆.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µε την ανωτέρω σχετική Απόφασή του, ενέκρινε τη διερεύνηση δυνατότητας του 
Οργανισµού για σύναψη σύµβασης µε το Ν.Π.∆.∆. ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», µε ηµεροµηνία έναρξης αυτής την 
1/1/2012 και µόνο όσον αφορά την εκτέλεση εκ µέρους του «∆ηµόκριτου» κοστολογηµένων, σύµφωνα µε το 
κρατικό τιµολόγιο, εξετάσεων στους ασφαλισµένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ που τις έχουν ανάγκη και συγκεκριµένα των 
ακολούθων : 

1) Καρυότυπο µετά από καλλιέργεια ιστών (56,87 €), 
2) Καρυότυπο – χρωµατοσωµιακό έλεγχο περιφερικού αίµατος µε ειδικές τεχνικές (24,71 €), 
3) Καρυότυπο µυελού οστών (33,63 €), 
4) Κυτταρολογικό έλεγχο κατόπιν καλλιέργειας κυττάρων (24,71 €).    

 

 
 
 
Αναρτητέο στο διαδίκτυο 
 
Αθήνα, 01/08/2012 
 
Αρ. Πρωτ.:  οικ. 34614 

Γενική ∆/νση: Σχεδιασµού & Ανάπτυξης   
                        Υπηρεσιών Υγείας 

Προς τις Υπηρεσίες Υγείας του    
          Ε.Ο.Π.Υ.Υ. : 
1. Νοµαρχιακές & Τοπικές 
Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ 
(πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) 

2. Υποκαταστήµατα & 
Παραρτήµατα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
(για τις υπηρεσίες υγείας 
ΕΟΠΥΥ που δεν λειτουργούν 
µε αυτοτέλεια) 

3. Περιφερειακές ∆/νσεις 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΥΠΑ∆) 

4. ∆ιοίκηση ΙΚΑ  
5. ΟΑΕΕ – ∆/νση Οργάνωσης 
και εκπαίδευσης 

6. ΟΓΑ – ∆/νση Παροχών 
7. ΤΥ∆ΚΥ 
8. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 
9. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. 
 

∆/νση: Παροχών και κατάρτισης συµβάσεων  
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39     
Τ. Κ: 151 23   ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΤΗΛ. 210 6871719 FAX: 210 6871789 
E-mail:  
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     Κατόπιν των ανωτέρω και µέχρι την υπογραφή της σχετικής σύµβασης οι ασφαλισµένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που 
πραγµατοποίησαν µε ίδιες δαπάνες τις ανωτέρω αναφερόµενες κοστολογηµένες εξετάσεις από 1/1/2012, δύναται να 
καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά και να αποζηµιωθούν από τα Τµήµατα Παροχών των εντασσοµένων στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φορέων και τις Περιφερειακές ∆/νσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (για τους ασφαλισµένους του ΟΠΑ∆) και 
εφόσον υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :  
Α) Παραπεµπτικό θεράποντα ιατρού από το οποίο να προκύπτει η πάθηση καθώς και η αναγκαιότητα εκτέλεσης 
των αναγκαίων εκ των ανωτέρω αναφεροµένων εξετάσεων. Έγκριση ελεγκτή ιατρού όπου απαιτείται και σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  
Β) Τιµολόγιο – εξοφλητική απόδειξη του Ν.Π.∆.∆. ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» από το οποίο να προκύπτει το είδος των 
εξετάσεων που πραγµατοποιήθηκαν.  
    Όσον αφορά τις µη κοστολογηµένες µε κρατικό τιµολόγιο εξετάσεις ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν δύναται να αποδώσει 
δαπάνες στο εν λόγω Νοµικό Πρόσωπο ή στον ασφαλισµένο, καθώς σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ε.Κ.Π.Υ. δεν 
αναγνωρίζονται δαπάνες ιατρικών πράξεων, παρακλινικών εξετάσεων και θεραπειών που δεν περιλαµβάνονται στο 
κρατικό τιµολόγιο.  
 
 
                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 
                    ΤΜ/ΜΑ ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑΣ                   
                                                                                      ΓΕΡ. ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ 
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