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Ερωτήσεις –Απαντήσεις 

 

1. Δικαιούμαι εγώ δωρεάν μαστογραφία; 

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι κάθε γυναίκα πολίτη της Ελλάδος, ΕΕ ή τρίτων χωρών,  που 

ανήκει στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 50-69 και διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΑΜΚΑ).  Από το ανωτέρω δικαίωμα εξαιρούνται οι πολίτες που ανήκουν μεν στις προσδιορισμένες 

ηλικιακές ομάδες του προγράμματος, όμως είτε έχουν διενεργήσει την ίδια προληπτική εξέταση 

ελέγχου μαστού, εντός του προηγούμενου έτους είτε έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού την 

τελευταία πενταετία.  

 

2. Πώς θα γνωρίζω ότι μπορώ να κλείσω ραντεβού για ψηφιακή μαστογραφία; 

 

Για κάθε γυναίκα που ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 50-69 και διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) δημιουργείται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε, αυτόματα ένα ηλεκτρονικό  παραπεμπτικό 

που περιλαμβάνει την εξέταση της ψηφιακής μαστογραφίας. Το παραπεμπτικό φέρει την περιγραφή 

«Προληπτική εξέταση στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου 

(ΕΠΠΕ)» «Προληπτικός Έλεγχος Καρκίνου του Μαστού» «Ψηφιακή Μαστογραφία» «Με τη 

Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» και το λογότυπο του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».  

Το παραπεμπτικό θα έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης.  

Όσες γυναίκες έχουν ενεργοποιήσει μέχρι την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου την άυλη 

συνταγογράφηση λαμβάνουν το παραπεμπτικό με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο ή μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ για όσες δεν έχει ενεργοποιηθεί μπορούν να προσέλθουν στη 
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μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της επιλογής τους (βλέπε 5 παρακάτω)  και δίνοντας το 

ΑΜΚΑ τους η μονάδα εμφανίζει το παραπεμπτικό στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ και 

μπορεί να το εκτελέσει. 

 

3. Είμαι ανασφάλιστη μπορώ να κάνω Ψηφιακή Μαστογραφία; 

Ναι , εφόσον διαθέτετε ΑΜΚΑ  

 

4. Πότε θα μου έρθει το μήνυμα με το άυλο παραπεμπτικό; 

 
Αρχικώς, συντάσσονται παραπεμπτικά για τις Δικαιούχους που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 

50-54,  έναν ημερολογιακό μήνα μετά την ημερομηνία δημιουργίας παραπεμπτικών για την πρώτη 

ηλικιακή ομάδα, συντάσσονται παραπεμπτικά για τις Δικαιούχους που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 

των 55-59, έναν ημερολογιακό μήνα μετά την ημερομηνία σύνταξης των παραπεμπτικών για τη 

δεύτερη ηλικιακή ομάδα, συντάσσονται παραπεμπτικά για τις Δικαιούχους που ανήκουν στην 

ηλικιακή ομάδα των 60-64 έναν ημερολογιακό μήνα μετά την ημερομηνία σύνταξης των 

παραπεμπτικών για την τρίτη ηλικιακή ομάδα, συντάσσονται παραπεμπτικά για τις Δικαιούχους που 

ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 65-69 Απαραίτητη προϋπόθεση να  έχετε ενεργοποιήσει την 

άυλη συνταγογράφηση 

 

5. Που μπορώ να κάνω την ψηφιακή μαστογραφία; 

 

Τα παραπεμπτικά μπορούν να εκτελεστούν είτε σε δημόσια μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας είτε σε ιδιωτική, επίσης ψηφιακές μαστογραφίες μέσω του προγράμματος εκτελούνται σε 

δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές που συμμετέχουν στη Δράση. Πληροφορίες για τις δομές 

που συμμετέχουν στη Δράση, μπορείτε να βρείτε  στο site www.mastografia.gov.gr καθώς και στην 

ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ ΕΔΩ 

 

6. Τι συμμετοχή έχει η ψηφιακή μαστογραφία ή ο υπέρηχος αν χρειαστεί να κάνω; 

 

Οι εξετάσεις με τα παραπεμπτικά της Δράσης «Προληπτική εξέταση στα πλαίσια του Εθνικού 

Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ)» «Προληπτικός Έλεγχος Καρκίνου του 

Μαστού» «Ψηφιακή Μαστογραφία», δεν έχουν συμμετοχή ή κόστος για τις γυναίκες που το 

δικαιούνται. Οι εξετάσεις δεν έχουν συμμετοχή είναι δωρεάν. 

 

7. Πότε θα χρειαστεί να επισκεφτώ ιατρό και τι κόστος έχει; 

 

http://www.mastografia.gov.gr/
https://eservices.eopyy.gov.gr/eSearchAllMaterial/secure/searchDocPreventive.xhtml?faces-redirect=true
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Σε περίπτωση διαπίστωσης ευρήματος κατηγορίας BIRADS 3 και πάνω,  που χρήζει περαιτέρω 

ελέγχου, δημιουργείται αυτόματα στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης εσωτερικός 

κωδικός που δίνει τη δυνατότητα επίσκεψης σε ιατρό για τη διενέργεια  κλινικής εξέτασης και 

γνωμάτευσης.   Η επίσκεψη αφορά πιστοποιημένο χρήστη του ΣΗΣ που συμμετέχει στη Δράση για 

τη διενέργεια  κλινικής εξέτασης και γνωμάτευσης.  Οι ειδικότητες, που συμμετέχουν στη δράση 

είναι χειρουργός, γυναικολόγος, παθολόγος-ογκολόγος, ακτινοθεραπευτής, γενικός ιατρός .  

Η επίσκεψη στον ιατρό είναι δωρεάν 

 

8. Αν χρειαστεί να επισκεφτώ γιατρό μετά την ψηφιακή μαστογραφία που θα βρω; 

 

Η ιατρική επίσκεψη μπορεί να γίνει σε δημόσια ή ιδιωτική Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

επίσης στη Δράση συμμετέχουν ιατροί από Δημόσια Νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές. Πληροφορίες 

για τους ιατρούς που συμμετέχουν στη Δράση, μπορείτε να βρείτε στο site 

www.mastografia.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ  ΕΔΩ 
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