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 ΘΕΜΑ : «Απόδοση δαπάνης για αντικατάσταση εξωτερικού επεξεργαστή ομιλίας               

κοχλιακού εμφυτεύματος και αναλώσιμα αυτού» 

 ΣΧΕΤ: α) Η με ΑΔΑ:Β40ΖΘ-4ΨΛ/17-7-2012 απόφαση Υπουργού Υγείας 
           β) Η με αρ.πρωτ.Υ4α/οικ.67849/16-7-2011 απόφαση Υπουργού Υγείας και     
                Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 
 
     Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει την δαπάνη για τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος, δυνάμει των 

ανωτέρω σχετικών, εφόσον έχει προηγηθεί έγκριση από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή του 

Κ.Ε.Σ.Υ. και με την προϋπόθεση ότι η επέμβαση έχει πραγματοποιηθεί σε αναγνωρισμένο κέντρο 

εμφύτευσης. Στο αποδιδόμενο Κ.Ε.Ν. περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές δαπάνες καθώς και ο 

επεξεργαστής ομιλίας.   

     Η αντικατάσταση του επεξεργαστή ομιλίας, ο οποίος αποτελεί το εξωτερικό τμήμα του 

κοχλιακού εμφυτεύματος, δεν απαιτεί χειρουργική τοποθέτηση ή νοσηλεία και χορηγείται μετά 

από: 

1. Αίτημα του ασφαλισμένου, συνημμένα του οποίου αποτελούν τα αναφερόμενα αναλυτικά 

στο ανωτέρω α) σχετικό, απαιτούμενα τεκμηριωτικά έγγραφα. 

2. Έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής του Κ.Ε.Σ.Υ.  

Για την απόδοση της δαπάνης πλην της ανωτέρω εγκριτικής απόφασης Κ.Ε.Σ.Υ. απαιτούνται τα 

κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Βεβαίωση του αναγνωρισμένου κέντρου εμφύτευσης πριν και μετά την τοποθέτηση, 

σχετικά με την κακή λειτουργία του προς αντικατάσταση επεξεργαστή και την καλή 

λειτουργία του νέου. 

 

 

         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 (ως προς την συμμετοχή των αναλωσίμων) 

 

 

            Μαρούσι    19/4/2016  
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                        ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
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Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΥΔΗ ΑΡΕΤΗ  
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Προς:1) ΠΕΡ/ΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ   

          2) Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΙΚΑ 

               ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 8  

               ΤΚ 104 31 ΑΘΗΝΑ 

           3) ΟΛΕΣ ΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ. 

ΑΔΑ: 6696ΟΞ7Μ-ΘΟ1



[2] 

 

2. Νόμιμο παραστατικό αγοράς του είδους 

 

 

 

    Η απόδοση της δαπάνης γίνεται σύμφωνα με την τιμή του επεξεργαστή, όπως αυτή προκύπτει 

από την βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου Τιμών, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου, 

ομοίως των ειδών του παραρτήματος του άρθρου 15 του ΕΚΠΥ (τεχνητοί οφθαλμοί, λαρυγγόφωνο 

κά). 

      Όσον αφορά τα αναλώσιμα υλικά των κοχλιακών εμφυτευμάτων, σύμφωνα με το ανωτέρω β)  

σχετικό, για κάθε ασθενή που έχει υποβληθεί σε κοχλιακή εμφύτευση, εγκρίνεται δαπάνη για 

προμήθεια το μέγιστο τριάντα (30) μπαταριών μηνιαίως καθώς και τριών (3) καλωδίων σύνδεσης 

επεξεργαστή με την κεραία ετησίως, με συμμετοχή του ασφαλισμένου, ομοίως των συναφών ειδών 

για τα αναπηρικά αμαξίδια, του παραρτήματος του άρθρου 15 του ΕΚΠΥ. 

 

 

                                                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

                                                                                                                                                        Σ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ                                                             

                                                                                                                                                        Επ. Καθηγητής 

                                                                                                                                                  Πανεπιστημίου Πειραιά                                                                                                                                                        

Εσωτ.διανομή 

1) Γραφ.Προέδρου 

2) Γραφ.Αντιπροέδρου 

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

4) Δ/νση Ελέγχου&Εκκαθάρισης 
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