
 

 

                                   
  
Μαρούσι, 19/07/2022 
Αρ.Πρωτ:∆Α3Α/79/οικ.18635 
 
 

Προς: 
Όλους του παρόχους που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα 
πρόληψης της ∆ηµόσιας Υγείας 
«ΣΠΥΡΟΣ ∆ΟΞΙΑ∆ΗΣ» 
 
Κοινοποίηση: 
-ΠΕ.∆Ι ΕΟΠΥΥ  
(αποστολή ηλεκτρονικά) 
-Γραφείο Ασπροπύργου 
 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ: Οικονοµικών Υποθέσεων 
∆/ΝΣΗ: Ελέγχου και Εκκαθάρισης 
ΤΜΗΜA: Ελέγχου και Εκκαθάρισης ΠΦΥ 
Ταχ. ∆/νση:  Αποστόλου Παύλου 10Β   
Ταχ. Κώδικας: 15123 
Πληροφορίες: Γ. Ζαχοπούλου 
E-mail: d18@eopyy.gov.gr 

Θέµα: Τροποποίηση του υπ’ αριθµ.∆Α3Α/76/οικ.17705/08-07-2022 

εγγράφου µε θέµα: Ηλεκτρονική Υποβολή και φυσικό αρχείο 

δικαιολογητικών στο πλαίσιο της δράσης για τη δηµόσια Υγεία 

«Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις µαστογραφίας κατά του καρκίνου 

του µαστού.» 

Σχετ.: Το υπ’ αριθµ.∆Α3Α/76/οικ.17705/08-07-2022 έγγραφό µας.  

Λαµβάνοντας υπόψη το από 14/7/2022 αίτηµα του Πανελλήνιου Συνδέσµου Ιατρικών 

∆ιαγνωστικών Κέντρων και της ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της ενηµέρωσης του 

Ατοµικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας των δικαιούχων µέσω της Η∆ΙΚΑ, 

τροποποιείται το ανωτέρω σχετικό έγγραφο µας σε ότι αφορά την ηλεκτρονική 

υποβολή και το φυσικό αρχείο των δικαιολογητικών στο πλαίσιο της δράσης για τη 

δηµόσια Υγεία «ΣΠΥΡΟΣ ∆ΟΞΙΑ∆ΗΣ» µε την απαλοιφή των κάτωθι δικαιολογητικών: 

Για τις µονάδες που θα εκτελέσουν την εξέταση της ψηφιακής µαστογραφίας 

ή/και το υπερηχογράφηµα δεν θα προσκοµίζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

-Βεβαίωση του ακτινοδιαγνώστη της Μονάδας ΠΦΥ ότι για όλα τα παραπεµπτικά 

ψηφιακής µαστογραφίας που εκτελέστηκαν και περιλαµβάνονται στην µηνιαία 

υποβολή έχει διενεργηθεί διάγνωση και έχει ενηµερωθεί ο Ατοµικός Ηλεκτρονικός 

Φάκελος Υγείας (Α.Η.Φ.Υ) των ∆ικαιούχων. 



-Βεβαίωση του εκτελούντος ιατρού της Μονάδας ΠΦΥ ότι για όλα τα 

υπερηχογραφήµατα που εκτελέστηκαν και περιλαµβάνονται στην µηνιαία υποβολή 

έχει διενεργηθεί διάγνωση και έχει ενηµερωθεί ο Ατοµικός Ηλεκτρονικός Φάκελος 

Υγείας (Α.Η.Φ.Υ) των ∆ικαιούχων. 

Για τους ιατρούς που θα συµµετέχουν στην δράση για διενέργεια της κλινικής 

εξέτασης (χειρούργοι, γυναικολόγοι, παθολόγοι, ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές, 

γενικοί ιατροί ως προσωπικοί ιατροί) στο φυσικό αρχείο της υποβολής τους δεν θα 

προσκοµίζεται το παρακάτω δικαιολογητικό:  

-Βεβαίωση του ιατρού ότι έχει ενηµερωθεί σχετικά µε το αποτέλεσµα της εξέτασης ο 

Ατοµικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Α.Η.Φ.Υ) όλων των δικαιούχων που 

περιλαµβάνονται στην ηλεκτρονική µηνιαία υποβολή του. (είτε παραπέµψει τον 

δικαιούχο για υπερηχογράφηµα είτε όχι).   

Κατά τα λοιπά ισχύει το ανωτέρω σχετικό έγγραφό µας.  

 

Ακριβές αντίγραφο 

 

 

 

Εσωτερική διανοµή: 

1. Γραφείο ∆ιοικήτριας 
2. Γενικό ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Γενικό ∆/ντή Σχεδιασµού 
4. ∆/νση Συµβάσεων 
5. ∆/νση Πληροφορικής 
6. ∆/νση Σχεδιασµού 
7. ∆/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης 

 
 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής 
Οικονοµικών Υποθέσεων 

 
Κ. Μπαρούς 


