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ΘΕΜΑ:  «Διαδικαστικά  ζητήματα  που  αναφέρονται  στα  Κοχλιακά 

Εμφυτεύματα και εξωτερικός επεξεργαστής ομιλίας κοχλιακών εμφυτευμάτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7. παρ. 1 του Ν.1397/1983 (ΦΕΚ143/A΄/1983) «Εθνικό 
Σύστημα  Υγείας»  όπως  επαναφέρθηκε  σε  ισχύ  με  το  άρθρο  14  του  Ν.2519 
(ΦΕΚ165/Α΄/1997)  «Ανάπτυξη  και  εκσυγχρονισμός  του  Εθνικού  Συστήματος 
Υγείας, οργάνωση την υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες 
διατάξεις»
2. Τις διατάξεις των  άρθρων 3 παρ.2 και 4 παρ.4 του Ν.1278/1982 «Για σύσταση 
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/Α΄/1982) όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με 
το  άρθρο  1  του  Ν.  2194/1994  (ΦΕΚ  34/Α΄/1994)  «Αποκατάσταση  του  Εθνικού 
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», στο οποίο περιήλθαν οι αρμοδιότητες του 
Ανώτατου  Υγειονομικού  Συμβουλίου,  καθώς  και  αυτή  του  άρθρου  7  του  Α.Ν. 
200/1967 (ΦΕΚ 215/Α΄/1967).
3. Το Π.Δ. 95/2000, (ΦΕΚ. 76/Α΄/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας»  όπως  τροποποιήθηκε  και  συμπληρώθηκε  με  το  Π.Δ.  299(ΦΕΚ 
240/Α΄/2000). 
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.13460/06-02-2012 Υπουργική Απόφαση  «Σχετικά 
με  τον  εξωτερικό  επεξεργαστή  ομιλίας  κοχλιακών  εμφυτευμάτων»  (ΑΔΑ:Β44ΕΘ-
ΜΗΕ)
5. Την υπ’ αριθμ. 57 απόφαση της 223ης/04-02-2010 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.  
6. Την υπ’ αριθμ. 7 απόφαση της 235ης/05-04-2012 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. 
7. Την υπ’ αριθμ. 13 απόφαση της 230ης/16-05-2011 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.
8.  Την ανάγκη συμπλήρωσης του κανονιστικού πλαισίου που διέπει  τα Κοχλιακά 
Εμφυτεύματα
9.  Το  γεγονός  ότι  από  τις  διατάξεις  της  παρούσας  Υπουργικής  Απόφασης  δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

ΑΔΑ: Β40ΖΘ-4ΨΛ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή (στους επόμενους διαγωνισμούς που 

θα  διεξαχθούν από τα Νοσοκομεία)  παροχής εγγύησης τεσσάρων (4)  ετών καλής 
λειτουργίας του οπισθοωτιαίου εξωτερικού επεξεργαστή ομιλίας και δέκα (10) ετών 
αντίστοιχα για τον δέκτη-διεγέρτη.

Όταν πρόκειται για αντικατάσταση επεξεργαστή κοχλιακού εμφυτεύματος 
απαιτείται:  1. πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο Κέντρο που να αναφέρει και την 
ημερομηνία εγχείρησης του ασθενούς

2.  τεχνική  έκθεση  και  οικονομική  προσφορά  από  τον  αντιπρόσωπο  εάν 
έχουν παρέλθει οκτώ (8) έτη και άνω από την εγχείρηση

3.  στην περίπτωση που έχουν παρέλθει  κάτω από οκτώ (8)  έτη από την 
επέμβαση, απαιτείται τεχνική έκθεση από τη μητρική εταιρεία του εξωτερικού και όχι 
από  τον  Έλληνα  αντιπρόσωπο  και  οικονομική  προσφορά  από  τον  Έλληνα 
αντιπρόσωπο.

Όσον αφορά στον επεξεργαστή ομιλίας σωματικού τύπου να μην εγκρίνεται 
η τοποθέτησή του αν ο ασθενής είναι πάνω από πέντε (5) ετών.

Άρθρο 2
Ο  εξωτερικός  επεξεργαστής  ομιλίας  κοχλιακών  εμφυτευμάτων,  για  τον 

οποίο δεν χρειάζεται χειρουργική τοποθέτηση ή νοσηλεία, θα χορηγείται απευθείας 
από  τα  Ταμεία  των  ασφαλισμένων,  μετά  από  έγκριση  του  ΚΕ.Σ.Υ.  και  σχετική 
αίτηση, γνωμάτευση και έλεγχο, πριν και μετά, από τα αναγνωρισμένα κέντρα.

Για την αντικατάσταση του εξωτερικού επεξεργαστή ομιλίας δεν απαιτείται 
νοσηλεία  στο  Νοσοκομείο.  Το  αναγνωρισμένο  κέντρο  εμφύτευσης  βεβαιώνει  την 
κακή λειτουργία του προς αντικατάσταση επεξεργαστή και την καλή λειτουργία του 
νέου επεξεργαστή. Η δαπάνη καλύπτεται από το Τμήμα Παροχών του Ταμείου των 
ασφαλισμένων και όχι από το Νοσοκομείο.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

Κοινοποίηση:
Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)

Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο κ. Υπουργού 
2.Γραφείο.κ. Υφυπουργού
3.Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υ.Y.
4.Γραφείο κ. Γενικής Δ/ντριας Υπηρεσιών Υγείας
5.Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, Τμήμα Α’
6.Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, Τμήμα E’
7.ΚΕΣΥ

ΑΔΑ: Β40ΖΘ-4ΨΛ


