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ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 
                                                                                               
 
ΘΔΚΑ: «Αλαγθαηόηεηα αλαδηακόξθσζεο θαηεγνξηώλ Κεραλεκάησλ Ηαηξηθώλ                       
Απεηθνλίζεσλ αλάινγα κε ην ηερλνινγηθό ηνπο επίπεδν»  
 

 
Απόθαζε 553 
 
 
Σν Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε  
 
Α.ηελ θάησζη κε αξηζκ. πξση. ΓΒ3Z/εζση.587/22-4-2019 έγγξαθε εηζήγεζε ηεο Γηεύζπλζεο 
ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ 
 
«Aπό ην Λνέκβξην ηνπ 2012 πνπ θαζηεξώζεθαλ νη αζθαιηζηηθέο ηηκέο απνδεκίσζεο γηα ηηο 
εμεηάζεηο Αμνληθήο (CT) θαη Καγλεηηθήο (MRI) Σνκνγξαθίαο κέρξη θαη ζήκεξα, πεξίπνπ έμη ρξόληα 
κεηά, δελ έρεη γίλεη θακία αιιαγή ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κεραλεκάησλ, ελώ ε κόλε 
παξέκβαζε ζηηο ηηκέο απνδεκίσζεο ησλ MRI πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 2015 (ΦΔΘ Β’ 
2816/22-12-2015), ζην πιαίζην ειέγρνπ ηνπ clawback. ηηο ππόινηπεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο, αιιά 
θαη ηεο Ακεξηθήο, ε αλαδηακόξθσζε ησλ ηηκώλ απνδεκίσζεο ησλ ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ θπκαίλνληαη από 6 κήλεο έσο 3 ρξόληα, 
ιακβάλνληαο ππόςε παξάγνληεο όπσο: 
 Σηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ ελζσκαηώλνπλ ηα ζύγρξνλα κεραλήκαηα (λέεο δηαγλσζηηθέο 
δπλαηόηεηεο) 
 Σν θόζηνο θηήζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ (πάληνηε ε λέα ηερλνινγηθή γεληά είλαη 
αθξηβόηεξε από ηελ απεξρόκελε) 
 Σηο επηδεκηνινγηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο ή ηεο ππό εμέηαζε πεξηνρήο (δήηεζε 
ηεο ππεξεζίαο) 
 Σνλ αξηζκό ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ήδε ιεηηνπξγνύλ ζηελ πεξηνρή (δηαζπνξά ηεο ππεξεζίαο) 
  Σελ ίδηα ζηηγκή όια ηα ζηνηρεία γηα ηα ιεηηνπξγνύληα ζπζηήκαηα ηνληηδνπζώλ αθηηλνβνιηώλ 
είλαη δηαζέζηκα ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (ΔΔΑΔ, 
https://eeae.gr/ηαηξηθά-εξγαζηήξηα-αθηηλνβνιηώλ), γεγνλόο πνπ δελ επηηξέπεη ηελ νπνηαδήπνηε 
ακθηζβήηεζή ηνπο, αθνύ πξνέξρνληαη από ηελ ειεγθηεύνπζα θαη αδεηνδνηνύζα αλεμάξηεηε αξρή. 
Παξάιιεια είλαη ήδε έηνηκε ε επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ e-ΓΑΠΤ Αλνηθηήο Πεξίζαιςεο γηα ηε 
δήισζε ησλ κεραλεκάησλ (ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ) θαη ησλ αληίζηνηρσλ αδεηώλ 
ιεηηνπξγίαο, πνπ ζα επηηξέςεη ηελ αθξηβή δήισζε θαη ηελ απνδεκίσζή ηεο θαηεγνξίαο εμέηαζεο 
πνπ ν δεδνκέλνο εμνπιηζκόο ηνπ ζπκβεβιεκέλνπ παξόρνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη. 
  Γηα παξάδεηγκα, ζηα ηέιε ηνπ 2012, έλα πνζνζηό θάησ ηνπ 50% ησλ ηόηε ιεηηνπξγνύλησλ 
Καγλεηηθώλ Σνκνγξάθσλ αλά ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα είραλ έληαζε καγλεηηθνύ πεδίνπ ηεο ηάμεο 
ηνπ 1,5Tesla (1,5Σ), ελώ κόιηο είραλ μεθηλήζεη λα εκθαλίδνληαη ζηελ Δπξσπατθή αγνξά νη πξώηνη 
3T Καγλεηηθνί Σνκνγξάθνη. ήκεξα, ην πνζνζηό ησλ 1,5T Mαγλεηηθώλ Σνκνγξάθσλ ζηελ Διιάδα 
ππεξβαίλεη ην 70% θαη ππάξρνπλ αξθεηνί πιένλ 3T Mαγλεηηθνί Σνκνγξάθνη (ζηνηρεία ΔΔΑΔ 2019, 
γξάθεκα).  
 
 
 
 
 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ 
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ΚΑΓΛΖΡΗΘΝΗ ΡΝΚΝΓΟΑΦΝΗ (MRI) 
 

Β≤0,5Τ 0,6Τ≤Β≤1,4Τ 1,5Τ≤Β≤2,9Τ Β≥3Τ 

20 45 218 14 
 

 
 

ΠΛΝΙΝ: 297                                                     EEAE 2019 
 

Δπηπξόζζεηα, κηα εγθαηάζηαζε κε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο (1) Καγλεηηθνύο Σνκνγξάθνπο πνπ δελ 
έρνπλ όινη ηελ ίδηα απνδεκίσζε (π.ρ. ν έλαο είλαη 1,5Σ θαη ν άιινο 1Σ), ππνβάιεη ζπλήζσο πξάμεηο 
κόλν γηα ηνλ θαιύηεξα απνδεκηνύκελν Καγλεηηθό Σνκνγξάθν (δειαδή απηόλ ηνπ 1,5Σ), αθνύ δελ 
έρεη θαζνξηζηεί αλώηαηνο κεληαίνο αξηζκόο εμεηάζεσλ γηα ην θάζε ζύζηεκα. 

  Δληζρύνληαο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο αλαδηακόξθσζεο ησλ ηηκώλ απνδεκίσζεο ζα 
πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ε Διιάδα θαηέρεη ηε 1ε ζέζε ζε αξηζκό Καγλεηηθώλ Σνκνγξάθσλ αλά 
1.000.000 θαηνίθνπο, ζπγθξηλόκελε κε ηηο ππόινηπεο ρώξεο ηεο ΔΔ θαη ηελ 2ε ζε αξηζκό Αμνληθώλ 
Σνκνγξάθσλ, γεγνλόο πνπ δεηθλύεη αθόκα εληνλόηεξα ηελ ύπαξμε θαηλνκέλσλ πξνθιεηήο δήηεζεο 
γηα ηηο ζρεηηθέο εμεηάζεηο. 

  ηα ηέιε ηνπ 2012, έλα πνζνζηό άλσ ηνπ 50% ησλ ηόηε ιεηηνπξγνύλησλ Αμνληθώλ 
Σνκνγξάθσλ αλά ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ήηαλ 1-2 ηνκώλ, ελώ κόιηο είραλ μεθηλήζεη λα 
εκθαλίδνληαη ζηελ Δπξσπατθή αγνξά νη πξώηνη 128 ηνκώλ Αμνληθνί Σνκνγξάθνη. ήκεξα, ην 
πνζνζηό απηό δελ ππεξβαίλεη ην 20% θαη ππάξρνπλ αξθεηνί Αμνληθνί Σνκνγξάθνη 128 ηνκώλ θαη 
άλσ (ζηνηρεία ΔΔΑΔ 2019, γξάθεκα).  

ΑΜΝΛΗΘΝΗ ΡΝΚΝΓΟΑΦΝΗ (CT) 
 

1≤Τ≤2 4≤Τ≤8 16≤Τ≤32 40≤Τ≤64  Τ≥ 128 

81 60 150 94 36 
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ΠΛΝΙΝ: 421                                                        EEAE 2019 
 

  Παξάιιεια ζηελ θαηεγνξία ησλ Καζηνγξάθσλ, ε δηαζπνξά ησλ Φεθηαθώλ Καζηνγξάθσλ 
ζηελ ειιεληθή αγνξά, αιιά θαη ε θνζηνιόγεζε ηεο Φεθηαθήο Καζηνγξαθίαο, θαζηζηνύλ επηηαθηηθή 
ηελ αλάγθε επηβνιήο δηαθνξεηηθήο απνδεκίσζεο ζε Φεθηαθά θαη Αλαινγηθά ζπζηήκαηα 
Καζηνγξαθίαο. ήκεξα, ην πνζνζηό δηείζδπζεο ησλ Φεθηαθώλ Καζηνγξάθσλ ζηελ Διιάδα 
ππεξβαίλεη ην 40% (ζηνηρεία ΔΔΑΔ 2019, γξάθεκα).  

ΚΑΠΡΝΓΟΑΦΝΗ 
 

DR  FILM  CR 

303 63 333 
 

 
ΠΛΝΙΝ: 699                                                     EEAE 2019 

 

  ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα γίλεη ζαθήο δηαρσξηζκόο αλάκεζα ζηα ακηγώο Φεθηαθά 
αθηηλνινγηθά ζπζηήκαηα (DR – Digital Radiography) πνπ απνηππώλνπλ ηελ αθηηλνβνιία ζε 
ςεθηαθό αληρλεπηή (flat panel) θαη ε εηθόλα απνηππώλεηαη απεπζείαο ζε ςεθηαθή νζόλε, θαη ηα 
ζπζηήκαηα Φεθηνπνίεζεο εηθόλαο (CR – Computed Radiography), ζηα νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 
αθηηλνινγηθή θαζέηα πνπ ζπιιέγεη ηα ζηνηρεία έθζεζεο αθηηλνβνιίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζαξώλεηαη 
από εηδηθό Φεθηνπνηεηή (scanner). 
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  Απηή ε νπζηαζηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα Φεθηαθά θαη ηα Φεθηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα 
απνηππώλεηαη κε απόιπην ηξόπν θαη ζην θόζηνο θηήζεο θαη ζπληήξεζεο.  Όζνλ αθνξά ζηε δόζε 
αθηηλνβνιίαο, ηα ζύγρξνλα Φεθηαθά ζπζηήκαηα επηβαξύλνπλ πνιύ ιηγόηεξν ηνλ εμεηαδόκελν ζε 
ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα Φεθηνπνηεκέλα, πνπ απαηηνύλ κεγαιύηεξνπο ρξόλνπο έθζεζεο θαη 
πεξηζζόηεξα ζηνηρεία αθηηλνβόιεζεο (kVp, mAs), γηα ηελ απνηύπσζε εηθόλαο κε όθεινο 
δηαγλσζηηθνύ απνηειέζκαηνο. 
  πλεθηηκώληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη κεηά από ελδειερή έιεγρν ησλ πξάμεσλ απηώλ 
από ηα αξκόδηα Σκήκαηα ηεο Γηεύζπλζεο ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ηνπ ΔΟΠΤΤ, πξνηείλεηαη ε 
αλαδηακόξθσζε ησλ θαηεγνξηώλ ζπζηεκάησλ, ηηκώλ απνδεκίσζεο θαη επηβνιήο κεγίζηνπ κεληαίνπ 
αξηζκνύ εμεηάζεσλ – πξάμεσλ πνπ κπνξεί ην θάζε ζύζηεκα λα εθηειέζεη, σο εμήο: 
 

1. ΚΑΓΛΖΡΗΘΝΗ ΡΝΚΝΓΟΑΦΝΗ (MRI) 

 

ΔΛΡΑΠΖ ΚΑΓΛΖΡΗΘΝ ΞΔΓΗΝ Β  

(Tesla - T) 

Ηζρύνπζα 

Ρηκή 

Απνδεκίσζεο 

Λέα 

Ξξνηεηλόκελε  

Ρηκή 

Απνδεκίσζεο 

Κεληαίν όξην 

εμεηάζεσλ 

(plafond) αλά 

ζύζηεκα 

έσο θαη 0,5Σ (Β≤0,5Ρ) 110,7 € 95 € 400 

από 0,6Σ έσο θαη 1,4Σ (0,6Ρ≤Β≤1,4Ρ) 135,3 € 110 € 450 

από 1,5Σ έσο θαη 2,9Σ (1,5Ρ≤Β≤2,9Ρ) 147,6 € 135 € 500 

από 3Σ θαη πάλσ (Β≥3Ρ) 147,6 € 145 € 600 

αλνηθηνύ ηύπνπ αλεμαξηήησο Β 147,6 € 135 € 400 

 

  Οη Καγλεηηθνί Σνκνγξάθνη (MRI) ραξαθηεξίδνληαη από ην κέγεζνο «Β: Έληαζε Καγλεηηθνύ 
πεδίνπ» πνπ κεηξηέηαη ζε T (Tesla). Σερληθά, όζν κεγαιύηεξε είλαη ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ 
πεδίνπ Β, ηόζν πην έληνλεο είλαη νη δηαθνξέο ησλ ηζηώλ ζηε ζθηαγξαθηθή ηνπο αληίζεζε. Έλαο MRI 
3Σ κπνξεί δειαδή λα απνηππώζεη κε κεγαιύηεξε επθξίλεηα ηζηνύο κε κηθξέο δηαθνξέο ζηελ 
πξσηνληαθή ππθλόηεηα (πνπ απνηειεί ην αίηην δεκηνπξγίαο εηθόλαο), ζε ζρέζε κε έλαλ MRI 1,5T. 
Δηδηθόηεξα ζηελ απεηθόληζε εγθεθάινπ, πνπ νη πξσηνληαθέο ππθλόηεηεο ησλ γεηηνληθώλ ηζηώλ είλαη 
πνιύ θνληά κεηαμύ ηνπο (ζηηο εγθεθαιηθέο έιηθεο) ε ρσξηθή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα πνπ πξνζθέξεη 
έλαο MRI 3Σ είλαη αλώηεξε από έλαλ 1,5Σ.  
  Ο ρξόλνο εμέηαζεο είλαη ζαθώο κεησκέλνο ζηα ζπζηήκαηα ηειεπηαίαο γεληάο (1,5Σ θαη 
πάλσ), ιόγσ ηεο ύπαξμεο πεξηζζόηεξσλ πελίσλ απόζβεζεο πνπ θαηαγξάθνπλ ηε ραιάξσζε ηνπ 
καγλεηηθνύ πεδίνπ θαη νδεγνύλ ζε γξεγνξόηεξε ιήςε εηθόλαο βέιηηζηνπ δηαγλσζηηθνύ 
απνηειέζκαηνο. ηηο απιέο εμεηάζεηο Καγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο (γόλαηα, ζπνλδπιηθή ζηήιε, θιπ) 
έλαο MRI 3Σ, έρνληαο θαιύηεξε ηερλνινγία απεηθόληζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε 
απνδνηηθόηεξσλ θαη ππθλόηεξσλ ζε δίθηπν πελίσλ, ξίρλνληαο ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ 
ζην 1,5Σ κπνξεί λα ζπληνκεύζεη ην ρξόλν εμέηαζεο ζην κηζό. Γηα κηα εμέηαζε απεηθόληζεο γόλαηνο 
(κε θαη ρσξίο ηελ έγρπζε ζθηαγξαθηθνύ) πνπ έλαο MRI 1,5T ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 35’, έλαο 3T πνπ 
κεηώλεη ην καγλεηηθό πεδίν ζε 1,5Σ κπνξεί λα νινθιεξώζεη ηελ απεηθόληζε ζε 20’. Γηα κηα όκσο 
εμέηαζε κε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα (π.ρ. εγθέθαινο) έλαο MRI 3T ζα ρξεηαζηεί πεξίπνπ 35’. Κε βάζε 
απηά έρνπκε: 
 

MRI 0,5T:  1εμ./45min x 60min/1h x 12h/εκέξα x 25εκέξεο/κήλα = 400 εμ./κήλα 
MRI 1,0T:  1εμ./40min x 60min/1h x 12h/εκέξα x 25εκέξεο/κήλα = 450 εμ./κήλα 
MRI 1,5T:  1εμ./35min x 60min/1h x 12h/εκέξα x 25εκέξεο/κήλα = 514 εμ./κήλα 
MRI 3T:  1εμ./28min x 60min/1h x 12h/εκέξα x 25εκέξεο/κήλα = 642 εμ./κήλα 

 Ρα 28’ πξνέθπςαλ θαζνξίδνληαο case mix απνηεινύκελν θαηά ην ήκηζπ από απιέο 
εμεηάζεηο (20’) θαη θαηά ην ππόινηπν ήκηζπ από ζύλζεηεο (35’) 

MRI Αλνηθηνύ ηύπνπ:  1εμ./45min x 60min/1h x 12h/εκέξα x 25εκέξεο/κήλα = 
= 400 εμ./κήλα 
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ηα κεληαία όξηα πνπ πξνηείλνπκε έρνπλ ζηξνγγπινπνηεζεί νη ηηκέο πξνο ηα θάησ. 
 

2. ΑΜΝΛΗΘΝΗ ΡΝΚΝΓΟΑΦΝΗ (CT) 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΝΚΥΛ Ρ 

 

Ηζρύνπζα 

Ρηκή 

Απνδεκίσζεο 

Λέα 

Ξξνηεηλόκελε  

Ρηκή 

Απνδεκίσζεο 

Κεληαίν όξην 

εμεηάζεσλ 

(plafond) αλά 

ζύζηεκα 

από 1 έσο θαη 2 (1≤Ρ≤2) 40 € 35 € 600 

από 4 έσο θαη 8 (4≤Ρ≤8) 45 € 40 € 700 

από 16 έσο θαη 32 (16≤Ρ≤32) 50 € 45 € 800 

 από 40 έσο θαη 64 (40≤Ρ≤64) 65 € 60 € 900 

128 θαη πάλσ (Ρ≥128) - 65 € 1000 

 

  Οη Αμνληθνί Σνκνγξάθνη (CT) ειηθνεηδνύο ζαξώζεσο (4εο γεληάο) έρνπλ ηε δπλαηόηεηα 
ζάξσζεο  κεγαιύηεξεο αλαηνκηθήο πεξηνρήο ζε κηθξόηεξν ρξόλν, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ηνκώλ 
πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζαξώζεη ην κεράλεκα ζε κία πεξηζηξνθή ηεο αθηηλνινγηθήο ιπρλίαο. 
Απηό επηηπγράλεηαη απμάλνληαο ηνλ αξηζκό αληρλεπηώλ αθηηλνβνιίαο, αιιά θαη ηελ ηαρύηεηα 
πεξηζηξνθήο θαη ηαπηόρξνλα κεηώλνληαο ζεκαληηθά ην ρξόλν έθζεζεο θαη εμέηαζεο. Γηα 
παξάδεηγκα έλαο Αμνληθόο Σνκνγξάθνο 1ηνκήο γηα λα ζαξώζεη κία αλαηνκηθή πεξηνρή 30cm κε 
ηνκέο πάρνπο 0,5cm, ρξεηάδεηαη 60 πεξηζηξνθέο ηεο ιπρλίαο ηνπ, ελώ έλαο 16ηνκώλ ζα ην πεηύρεη 
θαη κε ιηγόηεξεο πεξηζηξνθέο (ιόγσ αύμεζεο ηεο ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο) θαη πην ζύληνκα ιόγσ 
κεγαιύηεξνπ δηθηύνπ αληρλεπηώλ.  
Ζ ζρέζε πάλησο κείσζεο ηνπ ρξόλνπ ζάξσζεο θαη αξηζκνύ ηνκώλ δελ είλαη επζέσο αλάινγε, αιιά 
εμαξηάηαη θαη από άιινπο παξάγνληεο, όπσο ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο, ε ύπαξμε 2εο ιπρλίαο 
αθηίλσλ – Υ, ν αξηζκόο ησλ αληρλεπηώλ, ην πεδίν ζάξσζεο, ην πάρνο ηνκήο, θ.α. Γεληθόηεξα νη 
εηαηξίεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ ζπζηήκαηα Αμνληθήο Σνκνγξαθίαο (Siemens, Philips, GE, Toshiba, 
θιπ) έρνπλ πάςεη λα παξάγνπλ CT 1ηνκήο θαη παξάγνπλ CT από 16ηνκώλ θαη πάλσ (16, 64, 128, 
256 ή 512). πλεζίδεηαη επίζεο ηα CT 128ηνκώλ θαη πάλσ λα θέξνπλ 2 ιπρλίεο, γη’ απηό θαη ην 
θόζηνο θηήζεο ηνπο είλαη αξθεηά κεγαιύηεξν, ζε ζρέζε κε ηα 64ηνκώλ θαη θάησ CT. Δπίζεο ηα 
ζπζηήκαηα από 64ηνκώλ θαη πάλσ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη γηα αγγεηνγξαθηθέο απεηθνλίζεηο, όπνπ ν 
κηθξόο ρξόλνο ζάξσζεο ζπληειεί ώζηε λα κε ραζεί ε δηαγλσζηηθή πιεξνθνξία θαηά ηε ζπζηνιηθή 
ή δηαζηνιηθή θάζε ηνπ θαξδηαθνύ κπ. 
  Πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ν ρξόλνο εμέηαζεο ζε κηα πην πξαγκαηηθή βάζε ζα κπνξνύζακε λα 
πνύκε όηη ν ρξόλνο ζάξσζεο ελόο ζώξαθα είλαη πεξίπνπ δηπιάζηνο γηα έλα CT 1ηνκήο ζε ζρέζε κε 
έλα CT 128ηνκώλ. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα CT 1ηνκήο ζα κπνξνύζαλ λα πξνγξακκαηίδνληαη 
ξαληεβνύ αζζελώλ αλά 30’, ελώ γηα έλα CT 128ηνκώλ αλά 15’. ε κεληαία βάζε ινηπόλ έρνπκε: 
 

CT 1ηνκήο:  1εμ./30min x 60min/1h x 12h/εκέξα x 25εκέξεο/κήλα = 600 εμ./κήλα 

CT 16ηνκώλ:  1εμ./22,5min x 60min/1h x 12h/εκέξα x 25εκέξεο/κήλα = 800 εμ./κήλα 

CT 64ηνκώλ:  1εμ./20min x 60min/1h x 12h/εκέξα x 25εκέξεο/κήλα = 900 εμ./κήλα 

CT 128ηνκώλ:  1εμ./15min x 60min/1h x 12h/εκέξα x 25εκέξεο/κήλα = 1200 

εμ./κήλα, εμαηηίαο ηνπ όηη όκσο πξνβιέπεηαη θαζεηεξηαζκόο ηνπ αζζελνύο ζηηο 
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αγγεηνγξαθίεο, πξνθύπηεη κηα 15% κείσζε ησλ απιώλ εμεηάζεσλ, άξα ζπλνιηθά 

πεξίπνπ 1000 εμ./κήλα 

 

3. ΚΑΠΡΝΓΟΑΦΝΗ 

 

ΚΑΠΡΝΓΟΑΦΝΠ 

Ηζρύνπζα 

Ρηκή  

Απνδεκίσζεο 

Λέα 

Ξξνηεηλόκελε  

Ρηκή 

Απνδεκίσζεο 

Κεληαίν όξην 

εμεηάζεσλ 

(plafond) αλά 

ζύζηεκα 

Αλαινγηθόο (κε ςεθηνπνηεηή - CR) 35 € (άκθσ) 20 € (άκθσ) 600 

Τεθηαθόο (DR) 35 € (άκθσ) 35 € (άκθσ) 1000 

 

  ηελ εμέηαζε ηεο Καζηνγξαθίαο ρξεζηκνπνηνύληαη 2 ιήςεηο αλά εμεηαδόκελν καζηό. 
Δμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη ζπλήζσο ε εμέηαζε ηεο καζηνγξαθίαο είλαη πξνιεπηηθή, νη ιήςεηο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη αλά εμεηαδόκελν είλαη 4 (face θαη profil, ζε θάζε καζηό). ε έλαλ Φεθηαθό 
Καζηνγξάθν (DR) ε θάζε απεηθόληζε εκθαλίδεηαη ακέζσο κεηά ηε ιήςε ζηελ θνλζόια ηνπ 
ρεηξηζηή, επνκέλσο κπνξεί άκεζα λα δηαπηζηώζεη αλ θάηη δελ είλαη ζσζηό ζηε ιήςε θαη λα ηελ 
επαλαιάβεη. Αληίζεηα ζηνπο Αλαινγηθνύο Καζηνγξάθνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζπζηήκαηα 
ςεθηνπνίεζεο (CR), νη ςεθηαθέο πηλαθίδεο (θαζέηεο) αθνύ εθηεζνύλ ζηελ αθηηλνβνιία (θαη νη 4 
θαζέηεο γηα ηηο 4 ιήςεηο) ζα πξέπεη λα ζαξσζνύλ (scanning) ζην ζύζηεκα ςεθηνπνίεζεο πνπ 
ζπλήζσο βξίζθεηαη ζε άιιν ρώξν από ην ζάιακν ηνπ Καζηνγξάθνπ. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ 
εκθάληζε ησλ εηθόλσλ (κεηά από ηνπιάρηζηνλ 5’) δηαπηζησζεί ην νπνηνδήπνηε ζθάικα, ζα πξέπεη 
λα επαλαιεθζεί ε πξνβιεκαηηθή ιήςε. Έηζη ινηπόλ αλ ππνζέζνπκε πσο ζ’ έλαλ DR ν ρξόλνο 
εμέηαζεο (πιήξεο εμέηαζε γηα 4 ιήςεηο) είλαη πεξίπνπ 18’, γηα έλαλ Αλαινγηθό Καζηνγξάθν κε CR 
είλαη ηνπιάρηζηνλ 30’. Έρνπκε ινηπόλ: 
 
CR: 1εμ./30min x 60min/1h x 12h/εκέξα x 25εκέξεο/κήλα = 600 εμ./κήλα 
 
DR: 1εμ./18min x 60min/1h x 12h/εκέξα x 25εκέξεο/κήλα = 1000 εμ./κήλα 
 
  ήκεξα, εμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη ηα ιεηηνπξγνύληα ζπζηήκαηα Καζηνγξαθίαο δελ έρνπλ 
δηαρσξηζηεί θαη θαηαρσξεζεί ζην e-ΓΑΠΤ, όιεο νη εμεηάζεηο Καζηνγξαθίαο (Αλαινγηθέο, 
Φεθηνπνηεκέλεο ή Φεθηαθέο) απνδεκηώλνληαη κε 35€, βάζεη θξαηηθνύ ηηκνινγίνπ Φεθηαθήο 
Καζηνγξαθίαο, πνπ αλαγξάθεηαη ζην ειεθηξνληθό παξαπεκπηηθό παξαπνκπήο. Ιακβάλνληαο 
ππόςε ην γεγνλόο όηη πιένλ ειάρηζηνη Αλαινγηθνί Καζηνγξάθνη εμαθνινπζνύλ λα ιεηηνπξγνύλ κε 
film (πνζνζηό <5% πνπ κεηώλεηαη ζπλερώο θαη θπξίσο ζε θξαηηθέο δνκέο), ζα πξέπεη λα νξηζηεί 
ηηκή απνδεκίσζεο Φεθηνπνηεκέλεο Καζηνγξαθίαο. Ζ ηηκή απηή ζα πξέπεη λα είλαη ιίγν κεγαιύηεξε 
ηεο ππάξρνπζαο ηηκήο απνδεκίσζεο ηεο Αλαινγηθήο Καζηνγξαθίαο (8,01€ αλά καζηό), γηα λα 
πεξηιακβάλεη θαη ην θόζηνο ςεθηνπνίεζεο. Θεσξνύκε ινηπόλ όηη ε απνδεκίσζε ησλ 20€ (άκθσ 
καζηνί) ζπκππθλώλεη ηόζν ην θόζηνο εμέηαζεο, όζν θαη ην θόζηνο ςεθηνπνίεζεο. 
 
  Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηό λα ηνληζηεί όηη γηα ιόγνπο πξαθηηθόηεηαο θαη επθνιίαο, ζα 
πξέπεη λα ζπλερίζεη ε ζπκκεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ λα ππνινγίδεηαη ζην 15% ηνπ θξαηηθνύ 
ηηκνινγίνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 8 ηνπ ηζρύνληνο ΔΘΠΤ, πνπ είλαη άιισζηε θαη ε ηηκή 
ζπκκεηνρήο πνπ απνηππώλεηαη ζηα ειεθηξνληθά παξαπεκπηηθά ηεο ΖΓΗΘΑ. 
 
  Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη γηα ζπκβεβιεκέλνπο παξόρνπο πνπ ιεηηνπξγνύλ 
πνιιαπιά ζπζηήκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζε κηα από ηηο παξαπάλσ πεξηγξαθόκελεο θαηεγνξίεο 
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κεραλεκάησλ – εμεηάζεσλ, ζα πξέπεη ην επηβαιιόκελν κεληαίν όξην ππνβαιιόκελσλ – 
απνδεκηνύκελσλ εμεηάζεσλ λα κεηώλεηαη θαηά 10% θιηκαθσηά γηα θάζε επόκελν ίδηαο θαηεγνξίαο 
ζύζηεκα (MRI, CT, Mammo) πνπ δειώλεηαη ζηελ εηθόλα ηνπ παξόρνπ. Γηα παξάδεηγκα: 

I. Αλ έλαο ζπκβεβιεκέλνο πάξνρνο ιεηηνπξγεί 2 όκνηνπο Καγλεηηθνύο Σνκνγξάθνπο 1,5Σ, ηόηε 
ν 1νο ζα έρεη κεληαίν όξην 500 εμεηάζεσλ θαη ν 2νο 500-10%=450 εμεηάζεηο. 

II. Αλ έλαο ζπκβεβιεκέλνο πάξνρνο δηαζέηεη 3 Αμνληθνύο Σνκνγξάθνπο, ν έλαο 128ηνκώλ, ν 
άιινο 64ηνκώλ θαη ν ηξίηνο 1ηνκήο, ηόηε ν 1νο ζα έρεη κεληαίν όξην 1000 εμεηάζεηο, ν 2νο 900-
10%=810 εμεηάζεηο θαη ν 3νο 600-20%=480 εμεηάζεηο. 

III. Αλ έλαο ζπκβεβιεκέλνο πάξνρνο δηαζέηεη 2 Καζηνγξάθνπο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο Φεθηαθόο 
θαη ν 2νο Φεθηνπνηεκέλνο, ηόηε ν 1νο ζα έρεη κεληαίν όξην 1000 εμεηάζεηο θαη ν 2νο 600-10%=540 
εμεηάζεηο. 
 
  Θαηόπηλ ησλ παξαπάλσ, εηζεγνύκαζηε: 
 

  Ρελ αλαδηακόξθσζε ησλ θαηεγνξηώλ Καγλεηηθώλ, Αμνληθώλ Ρνκνγξάθσλ θαη 
Καζηνγξάθσλ, ηε ζύλδεζή ηνπο κε ηελ ηηκή απνδεκίσζεο ησλ ηαηξηθώλ πξάμεσλ θαη 
ηελ επηβνιή κέγηζηνπ κεληαίνπ αξηζκνύ απνδεκηνύκελσλ εμεηάζεσλ (plafond) αλά 
ζύζηεκα (κεράλεκα), σο εμήο: 
 
 

ΚΑΓΛΖΡΗΘΝΗ ΡΝΚΝΓΟΑΦΝΗ (MRI) 

 

ΔΛΡΑΠΖ ΚΑΓΛΖΡΗΘΝ ΞΔΓΗΝ Β  

(Tesla - T) 

Ηζρύνπζα 

Ρηκή 

Απνδεκίσζεο 

Λέα 

Ξξνηεηλόκελε  

Ρηκή 

Απνδεκίσζεο 

Κεληαίν όξην 

εμεηάζεσλ 

(plafond) αλά 

ζύζηεκα 

έσο θαη 0,5Σ (Β≤0,5Ρ) 110,7 € 95 € 400 

από 0,6Σ έσο θαη 1,4Σ (0,6Ρ≤Β≤1,4Ρ) 135,3 € 110 € 450 

από 1,5Σ έσο θαη 2,9Σ (1,5Ρ≤Β≤2,9Ρ) 147,6 € 135 € 500 

από 3Σ θαη πάλσ (Β≥3Ρ) 147,6 € 145 € 600 

αλνηθηνύ ηύπνπ αλεμαξηήησο Β 147,6 € 135 € 400 

 

 

ΑΜΝΛΗΘΝΗ ΡΝΚΝΓΟΑΦΝΗ (CT) 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΝΚΥΛ Ρ 

 

Ηζρύνπζα 

Ρηκή 

Απνδεκίσζεο 

Λέα 

Ξξνηεηλόκελε  

Ρηκή 

Απνδεκίσζεο 

Κεληαίν όξην 

εμεηάζεσλ 

(plafond) αλά 

ζύζηεκα 

από 1 έσο θαη 2 (1≤Ρ≤2) 40 € 35 € 600 

από 4 έσο θαη 8 (4≤Ρ≤8) 45 € 40 € 700 

από 16 έσο θαη 32 (16≤Ρ≤32) 50 € 45 € 800 

 από 40 έσο θαη 64 (40≤Ρ≤64) 65 € 60 € 900 

128 θαη πάλσ (Ρ≥128) - 65 € 1000 
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ΚΑΠΡΝΓΟΑΦΝΗ (Mammo) 

 

ΚΑΠΡΝΓΟΑΦΝΠ 

Ηζρύνπζα 

Ρηκή  

Απνδεκίσζεο 

Λέα 

Ξξνηεηλόκελε  

Ρηκή 

Απνδεκίσζεο 

Κεληαίν όξην 

εμεηάζεσλ 

(plafond) αλά 

ζύζηεκα 

Αλαινγηθόο (κε ςεθηνπνηεηή - CR) 35 € (άκθσ) 20 € (άκθσ) 600 

Τεθηαθόο (DR) 35 € (άκθσ) 35 € (άκθσ) 1000 

 

Γηα όζνπο ζπκβεβιεκέλνπο παξόρνπο δηαζέηνπλ πιένλ ηνπ ελόο ζπζηήκαηνο 
(κεραλήκαηνο) ζηελ ίδηα θαηεγνξία εμεηάζεσλ θαη γηα ηνλ ίδην θσδηθό εγθαηάζηαζεο, 
ζα επηβάιιεηαη θιηκαθσηά κείσζε ηνπ κεληαίνπ νξίνπ εμεηάζεσλ θαηά 10% αλά 
επηπιένλ ζύζηεκα. 
 

        Ζ απόθαζε απηή ζα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζα εθηειεζηεί από 1-7-2019». 

 

 

Β. ηελ πξνθνξηθή εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο αλσηέξσ Γηεύζπλζεο όπνπ κεηαμύ άιισλ 
αηηήζεθε θαη ηελ απζεκεξόλ επηθύξσζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο 
 
Γ. ηε δηεμαρζείζα αληαιιαγή απόςεσλ ησλ κειώλ θαηά ηελ νπνία ν θ. Κ. Βιαζηαξάθνο δήισζε όηη 
απέρεη από ηελ ςεθνθνξία θαη ηελ αξλεηηθή ςήθν ησλ θ.θ. Γ. Ιενληόπνπινπ, Γ. ακπάλε 
 
Γ. ηελ πξνθνξηθή πξόηαζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θ. Κ. Φαιηάθνπ γηα ηελ αλαδηακόξθσζε ηεο λέαο 
πξνηεηλόκελεο ηηκήο ηεο θαηεγνξίαο ΚΑΣΟΓΡΑΦΟ (Αλαινγηθόο (κε ςεθηνπνηεηή - CR), ε 
νπνία δηακνξθώλεηαη σο εμήο :  
 

 

ΚΑΠΡΝΓΟΑΦΝΗ (Mammo) 

 

ΚΑΠΡΝΓΟΑΦΝΠ 

Ηζρύνπζα 

Ρηκή  

Απνδεκίσζεο 

Λέα 

Ξξνηεηλόκελε  

Ρηκή 

Απνδεκίσζεο από 

ΓΠ 

Κεληαίν όξην 

εμεηάζεσλ 

(plafond) αλά 

ζύζηεκα 

Αλαινγηθόο (κε ςεθηνπνηεηή - CR) 35 € (άκθσ) 25 € (άκθσ) 600 

Τεθηαθόο (DR) 35 € (άκθσ) 35 € (άκθσ) 1000 
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ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 
 

Σελ αλαδηακόξθσζε ησλ θαηεγνξηώλ Καγλεηηθώλ θαη Αμνληθώλ Σνκνγξάθσλ, ηε ζύλδεζή ηνπο κε 
ηελ ηηκή απνδεκίσζεο ησλ ηαηξηθώλ πξάμεσλ θαη ηελ επηβνιή κέγηζηνπ κεληαίνπ αξηζκνύ 
απνδεκηνύκελσλ εμεηάζεσλ (plafond) αλά ζύζηεκα (κεράλεκα), σο εμήο: 
 
 

ΚΑΓΛΖΡΗΘΝΗ ΡΝΚΝΓΟΑΦΝΗ (MRI) 

 

ΔΛΡΑΠΖ ΚΑΓΛΖΡΗΘΝ ΞΔΓΗΝ Β  

(Tesla - T) 

Ηζρύνπζα 

Ρηκή 

Απνδεκίσζεο 

Λέα  

Ρηκή 

Απνδεκίσζεο 

Κεληαίν όξην 

εμεηάζεσλ 

(plafond) αλά 

ζύζηεκα 

έσο θαη 0,5Σ (Β≤0,5Ρ) 110,7 € 95 € 400 

από 0,6Σ έσο θαη 1,4Σ (0,6Ρ≤Β≤1,4Ρ) 135,3 € 110 € 450 

από 1,5Σ έσο θαη 2,9Σ (1,5Ρ≤Β≤2,9Ρ) 147,6 € 135 € 500 

από 3Σ θαη πάλσ (Β≥3Ρ) 147,6 € 145 € 600 

αλνηθηνύ ηύπνπ αλεμαξηήησο Β 147,6 € 135 € 400 

 

ΑΜΝΛΗΘΝΗ ΡΝΚΝΓΟΑΦΝΗ (CT) 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΝΚΥΛ Ρ 

 

Ηζρύνπζα 

Ρηκή 

Απνδεκίσζεο 

Λέα  

Ρηκή 

Απνδεκίσζεο 

Κεληαίν όξην 

εμεηάζεσλ 

(plafond) αλά 

ζύζηεκα 

από 1 έσο θαη 2 (1≤Ρ≤2) 40 € 35 € 600 

από 4 έσο θαη 8 (4≤Ρ≤8) 45 € 40 € 700 

από 16 έσο θαη 32 (16≤Ρ≤32) 50 € 45 € 800 

 από 40 έσο θαη 64 (40≤Ρ≤64) 65 € 60 € 900 

128 θαη πάλσ (Ρ≥128) - 65 € 1000 

 
Σελ αλαδηακόξθσζε ηεο θαηεγνξίαο Καζηνγξάθσλ, ηε ζύλδεζή ηνπο κε ηελ ηηκή απνδεκίσζεο 
ησλ ηαηξηθώλ πξάμεσλ θαη ηελ επηβνιή κέγηζηνπ κεληαίνπ αξηζκνύ απνδεκηνύκελσλ εμεηάζεσλ 
(plafond) αλά ζύζηεκα (κεράλεκα), σο εμήο: 
 

ΚΑΠΡΝΓΟΑΦΝΗ (Mammo) 

 

ΚΑΠΡΝΓΟΑΦΝΠ 

Ηζρύνπζα 

Ρηκή  

Απνδεκίσζεο 

Λέα  

Ρηκή 

Απνδεκίσζεο 

Κεληαίν όξην 

εμεηάζεσλ 

(plafond) αλά 

ζύζηεκα 

Αλαινγηθόο (κε ςεθηνπνηεηή - CR) 35 € (άκθσ) 25 € (άκθσ) 600 

Τεθηαθόο (DR) 35 € (άκθσ) 35 € (άκθσ) 1000 
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Γηα όζνπο ζπκβεβιεκέλνπο παξόρνπο δηαζέηνπλ πιένλ ηνπ ελόο ζπζηήκαηνο (κεραλήκαηνο) ζηελ 
ίδηα θαηεγνξία εμεηάζεσλ θαη γηα ηνλ ίδην θσδηθό εγθαηάζηαζεο, ζα επηβάιιεηαη θιηκαθσηά κείσζε 
ηνπ κεληαίνπ νξίνπ εμεηάζεσλ θαηά 10% αλά επηπιένλ ζύζηεκα. 

 
 

Ζ παξνύζα απόθαζε επηθπξώλεηαη απζεκεξόλ, ζα αλαξηεζεί ζηε Γηαύγεηα θαη ζα εθηειεζηεί από 1-7-
2019. 

 
                                                    

Αθξηβέο απόζπαζκα 
εθ ησλ επηζήκσλ πξαθηηθώλ 

 
 

 
 
    Ζ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ Γ ΔΟΠΤΤ                                              Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ ΔΟΠΤΤ 
 
     ΠΑΚΠΑΣΕΑΛΖ ΘΑΣΔΡΗΛΑ                                                             
                                                                                                       ΒΑΗΙΔΗΟ ΠΙΑΓΗΑΛΑΘΟ                                                                                          
                                                                               Θαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο   
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