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ΘΕΜΑ: «Καθορισμός δικαιολογητικών υποβολής δαπανών ραδιοφαρμάκων»  
 
Απόφαση 715 
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη  
Α. την κάτωθι με αρ. πρωτ. ΔΑ3Α/43/14-06-2017 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Ελέγχου & 

Εκκαθάρισης: 
 

«Νομοθετικό πλαίσιο 
 
1. Ο ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α/2016). 
2. Η με αριθμ. Β2β/οικ. 38642/16 (ΦΕΚ 1536 Β/31.05.16) Κ.Υ.Α. 
3. Το άρθρο 13 του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α’ 204) ‘Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου’. 
 
Σύντομο ιστορικό-Υφιστάμενη κατάσταση  

Βάσει του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου και ειδικότερα με τη Β2β/οικ. 38642/16 (ΦΕΚ 1536 
Β/31.05.16) ΚΥΑ καθορίστηκαν, μεταξύ άλλων, και τα δικαιολογητικά υποβολής που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο φυσικό αρχείο. Στην ΚΥΑ δεν προβλέφθηκαν δικαιολογητικά υποβολής 
για τις δαπάνες των ραδιοφαρμάκων, όπως επίσης δεν είχε εκδοθεί, από την έναρξη 
λειτουργίας του Οργανισμού, γενικό έγγραφο για την υποβολή και την εκκαθάριση δαπανών 
ραδιοφαρμάκων. 

Η υποχρέωση αποζημίωσης των ραδιοφαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ προκύπτει από : 

α. το άρθρο 1 της Υ4/οικ.138286/2011 (ΦΕΚ3100 Β/2011) Κ.Υ.Α «Τα ραδιοφάρμακα 
χορηγούνται από το φορέα στον οποίο εκτελείται η Ιατρική Πράξη με βάση το τιμολόγιο 
αγοράς τους από τον προμηθευτή. Η ανάρτηση τιμών των ραδιοφαρμάκων στο 
Παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ είναι υποχρεωτική». 

β. την παρ. 4 του άρθρου 1 της με αριθμ. οικ. 113385/15 (ΦΕΚ 35 Β) απόφασης του 
Υπουργού Υγείας «Για όλες τις πράξεις Πυρηνικής Ιατρικής που πραγματοποιούν οι 
συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας (Κλινικές, Διαγνωστικά κέντρα κλπ) 
στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, και στις οποίες χρησιμοποιούνται ραδιοφάρμακα, αυτά θα 
αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, με βάση το τιμολόγιο αγοράς τους και το παρατηρητήριο 
τιμών από 1.1.2014 και μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Ο ΕΟΠΥΥ μπορεί 
να διαπραγματεύεται απευθείας με τους προμηθευτές ραδιοφαρμάκων (εταιρείες παραγωγής ή 
αντιπροσώπους εταιρείες) για την τιμή αποζημίωσης του εκάστοτε ραδιοφαρμάκου. Η δαπάνη 
θα αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ από τον ΚΑΕ 0674». 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ 
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γ. από την από 22.01.2015 ανακοίνωση του Προέδρου του Οργανισμού προς τους 
συμβεβλημένους παρόχους ΕΟΠΥΥ για πράξεις πυρηνικής ιατρικής : «..... σύμφωνα με την 
113385/ΦΕΚ Β 35 (14.01.2015) Υ.Α. τα ραδιοφάρμακα που αποζημιώνονται ξεχωριστά από τις 
ιατρικές πράξεις πυρηνικής ιατρικής με βάση το τιμολόγιο αγοράς. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Οργανισμός δεν καθόρισε από τη λειτουργία του 
δικαιολογητικά υποβολής, αλλά δε δημιούργησε και τις υποδομές για την υποβολή, τον έλεγχο 
και την εκκαθάριση αυτών των δαπανών, αφού μέχρι σήμερα δεν έχει δημιουργηθεί η 
αναφερόμενη στην ανωτέρω απόφαση ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αυτών των 
δαπανών.  

Κατά την έναρξη της εκκαθάρισης η υπηρεσία μας επέλεξε η εκκαθάριση των πρώτων μηνών 
του 2016 να γίνει από μια ΠΕ.ΔΙ., ώστε από το φυσικό αρχείο των παρόχων να καταγραφούν 
τα ενδεχόμενα προβλήματα και να καθοριστεί σταδιακά η βέλτιστη διαδικασία. Η εκκαθάριση 
αυτών των δαπανών έγινε βάσει : 

- του φορολογικού παραστατικού, 

- της συγκεντρωτικής κατάστασης των ασφαλισμένων,  

- των τιμολογίων του προμηθευτή του παρόχου, στην οποία αναγράφεται η τιμή αγοράς 
του. 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.Δ. 496/1974 (Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου) «Τα έξοδα των νομικών προσώπων αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται υπό 
των αρμοδίων οργάνων, βάσει των υπό των κείμενων διατάξεων προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών, των αποδεικνυόντων την κατ’ αυτών απαίτηση, δυνάμενων να 
συμπληρωθούν και δι’ ετέρων στοιχείων καθοριζομένων μέσω αποφάσεως του διοικούντος 
αυτά συλλογικού οργάνου». 

Επειδή ήδη έχουν καταγραφεί τα προβλήματα στο φυσικό αρχείο αυτής της κατηγορίας 
παρόχων, μέχρι την αναθεώρηση της ΚΥΑ που θα καθορίζει τα δικαιολογητικά του φυσικού 
αρχείου και αυτής της κατηγορίας δαπανών και την ηλεκτρονική εκτέλεση τους στο Ε-ΔΑΠΥ 

εισηγούμαστε  

1. Τον καθορισμό των κάτωθι δικαιολογητικών υποβολής δαπανών ραδιοφαρμάκων με το 
φυσικό αρχείο του παρόχου : 
α. Αντίγραφο του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού με το οποίο εκτελέστηκε η  ιατρική πράξη 
στην οποία χρησιμοποιήθηκε το ραδιοφάρμακο. Επί του αντιγράφου ο θεράπων ιατρός θα 
βεβαιώνει το είδος του ραδιοφάρμακου που χρησιμοποιήθηκε θέτοντας τη σφραγίδα και την 
υπογραφή του. Κατόπιν της υποβολής των δαπανών των ραδιοφαρμάκων ηλεκτρονικά, το 
συγκεκριμένο δικαιολογητικό δεν θα απαιτείται. 
β. Αντίγραφο του δελτίου αποστολής και του αντίστοιχου τιμολογίου αγοράς του 
ραδιοφαρμάκου από τον πάροχο στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα του ασθενούς για τον 
οποίο  προορίζεται το συγκεκριμένο ραδιοφάρμακο. Εάν πρόκειται για συγκεντρωτικό 
τιμολόγιο, δηλαδή αφορά περισσότερους από έναν ασθενή ή/και ασθενείς οι οποίοι δεν είναι 
ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα ονόματα των ασθενών – 
ασφαλισμένων του Οργανισμού. Το αντίγραφο υπογράφεται από τον επιστημονικά υπεύθυνο 
του εργαστηρίου. 
γ. Συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται: ο Α.Μ.Κ.Α. και το ονοματεπώνυμο 
του ασθενούς, ο αριθμός του παραπεμπτικού, ο κωδικός της ιατρικής πράξης, η ημερομηνία 
εκτέλεσής της, το είδος του ραδιοφαρμάκου, ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσής του 
τιμολογίου και το κόστος του ραδιοφαρμάκου προ Φ.Π.Α. και μετά Φ.Π.Α. (με την ανάρτηση 
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των τιμών ραδιοφαρμάκων στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγείας απαιτείται και ο κωδικός του 
ραδιοφαρμάκου στο Παρατηρητήριο). Η κατάσταση υπογράφεται από τον διοικητικά και τον 
επιστημονικά υπεύθυνο του εργαστηρίου. 
δ. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 
ε. Με την ανάρτηση των τιμών των ραδιοφαρμάκων στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγείας θα 
υποβάλλεται εκτύπωση του φύλλου του Παρατηρητηρίου με ημερομηνία αυτή της έκδοσης 
του τιμολογίου του παρόχου προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι κωδικοί των ραδιοφαρμάκων στο 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγείας πρέπει να αναγράφονται και στο σώμα του τιμολογίου του 
παρόχου προς τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και το πλήθος των ραδιοφαρμάκων ανά κωδικό. 
στ. Αντίγραφο της κάρτας Ε.Κ.Α.Α. ή του φύλλου του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για την 
παροχή υπηρεσιών σε πολίτες της Ε.Ε. 
2. Την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 
Β. την προφορική εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Ελέγχου & Εκκαθάρισης 

Παραστατικών Δαπανών Περίθαλψης Εξωτερικού της ανωτέρω Δ/νσης καθώς και την 
τοποθέτηση του Αντιπροέδρου του Οργανισμού  

Γ. τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων και τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της 
υπηρεσίας,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ  

1. Τον καθορισμό των κάτωθι δικαιολογητικών υποβολής δαπανών ραδιοφαρμάκων με το 
φυσικό αρχείο του παρόχου : 
α. Αντίγραφο του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού με το οποίο εκτελέστηκε η  ιατρική πράξη 
στην οποία χρησιμοποιήθηκε το ραδιοφάρμακο. Επί του αντιγράφου ο θεράπων ιατρός θα 
βεβαιώνει το είδος του ραδιοφάρμακου που χρησιμοποιήθηκε θέτοντας τη σφραγίδα και την 
υπογραφή του. Κατόπιν της υποβολής των δαπανών των ραδιοφαρμάκων ηλεκτρονικά, το 
συγκεκριμένο δικαιολογητικό δεν θα απαιτείται. 
β. Αντίγραφο του δελτίου αποστολής και του αντίστοιχου τιμολογίου αγοράς του 
ραδιοφαρμάκου από τον πάροχο στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα του ασθενούς για τον 
οποίο  προορίζεται το συγκεκριμένο ραδιοφάρμακο. Εάν πρόκειται για συγκεντρωτικό 
τιμολόγιο, δηλαδή αφορά περισσότερους από έναν ασθενή ή/και ασθενείς οι οποίοι δεν είναι 
ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τα ονόματα των ασθενών – 
ασφαλισμένων του Οργανισμού. Το αντίγραφο υπογράφεται από τον επιστημονικά υπεύθυνο 
του εργαστηρίου. 
γ. Συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται: ο Α.Μ.Κ.Α. και το ονοματεπώνυμο 
του ασθενούς, ο αριθμός του παραπεμπτικού, ο κωδικός της ιατρικής πράξης, η ημερομηνία 
εκτέλεσής της, το είδος του ραδιοφαρμάκου, ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσής του 
τιμολογίου και το κόστος του ραδιοφαρμάκου προ Φ.Π.Α. και μετά Φ.Π.Α. (με την ανάρτηση 
των τιμών ραδιοφαρμάκων στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγείας απαιτείται και ο κωδικός του 
ραδιοφαρμάκου στο Παρατηρητήριο). Η κατάσταση υπογράφεται από τον διοικητικά και τον 
επιστημονικά υπεύθυνο του εργαστηρίου. 
δ. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 
ε. Με την ανάρτηση των τιμών των ραδιοφαρμάκων στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγείας θα 
υποβάλλεται εκτύπωση του φύλλου του Παρατηρητηρίου με ημερομηνία αυτή της έκδοσης 
του τιμολογίου του παρόχου προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι κωδικοί των ραδιοφαρμάκων στο 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγείας πρέπει να αναγράφονται και στο σώμα του τιμολογίου του 
παρόχου προς τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και το πλήθος των ραδιοφαρμάκων ανά κωδικό. 
στ. Αντίγραφο της κάρτας Ε.Κ.Α.Α. ή του φύλλου του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για την 
παροχή υπηρεσιών σε πολίτες της Ε.Ε. 
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Την αποστολή αιτήματος προς το Υπουργείο όπου θα ζητείται η τιμολόγηση των 
ραδιοφαρμάκων από το ΚΕΣΥ όπως σε όλα τα φάρμακα. 

 
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 
Ακριβές απόσπασμα εκ των 

επισήμων πρακτικών 
 

    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ 
          α.α. 
 

       ΠΑΜΠΑΤΖΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ                                           ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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