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ΘΕΜΑ : ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ   
ΚΛΙΝΙΚΕΣ & Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
 

Συνέχεια των εγγράφων αρ. πρωτ. 34642/6-8-2012, 34698/6-8-2012, 35894/16-8-

2012 και 37275/31-8-2012,που είναι αναρτηµένα στον ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ θα 

θέλαµε να ενηµερώσουµε:   

 

Α)  Τις Κλινικές – Ιδρύµατα ή Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων και τα 

Ιδρύµατα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Πάροχοι), που είχαν σε ισχύ σύµβαση 

(όπως τις Κλινικές Χρόνιων Παθήσεων), µέχρι 31/12/2011, µε ένα από τους 

ασφαλιστικούς φορείς που απαρτίζουν τον ΕΟΠΥΥ, όπως αποστείλουν άµεσα στο 

email: xronpasx@eopyy.gov.gr : 

 
 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ: .ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 
Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΤΗΛ. 210 6871719-6945375921 
FAX: 210 6871795 
E-mail:d7@eopyy.gov.gr 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
ΑΘΗΝΑ    03 / 10  / 2012 
 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 41501/2012 
 
ΠΡΟΣ:Α) ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΟΠΥΥ 
 
Β) ΚΛΙΝΙΚΕΣ & Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 
ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 
 
Γ ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 Κοινωνικές Υπηρεσίες Νοσοκοµείων 
& Κέντρων Υγείας 
 
∆) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 Κοινωνικές  Υπηρεσίες 
Περιφερειών/∆ήµων (ΚΑΠΗ, 
Προγράµµατα Βοήθεια στο Σπίτι) 
 
Ε) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Κοινωνικές Υπηρεσίες 
 
ΣΤ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Περιφερειακά &Τοπικά 
Υποκαταστήµατα  που υπηρετούν 
Κοινωνικοί Λειτουργοί 
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α) ένα έγγραφο που να µας ενηµερώνουν ποια περιστατικά δεν µπορούν να 

περιθάλψουν  (π.χ. καρκινοπαθείς, µε κατακλίσεις ή όποιο άλλο 

χαρακτηριστικό),  

 

β) τη συγκεντρωτική κατάσταση των περιθαλπόµενων, που αναφέρουµε στο έγγραφο 

µε αριθ.πρωτ.35894/16-8-2012, (όσοι  Πάροχοι δεν την έχουν ήδη αποστείλει). 

 

Τα θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων (ΝΠ∆∆), αν δεσµεύονται από Προεδρικά 

∆ιατάγµατα µπορούν να ακολουθούν τη συνήθη διαδικασία που ακολουθούσαν, 

(εκτός  αν ορισθεί διαφορετικά από τις νεώτερες συµβάσεις). Στη συνέχεια θα 

διαβιβάζουν στο Κέντρο Αναφοράς, της αντίστοιχης Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ, 

µε Φαξ, την Αίτηση, την  Ιατρική Γνωµάτευση και τη  Βεβαίωση Κοινωνικής 

Έρευνας. 

 

Οι Πάροχοι οφείλουν, να ενηµερώνουν άµεσα, για την ύπαρξη κενών κρεβατιών,       

( στο παραπάνω email), την Kεντρική Υπηρεσία του EOΠYY και  τα αρµόδια 

γραφεία των Μονάδων Υγείας που έχουν οριστεί να διαχειρίζονται τα κρεβάτια.  

 

 

Β) Τις Μονάδες Υγείας  ΕΟΠΥΥ :  

 

α)   αν στην   ευρύτερη περιοχή τους υπάρχουν οι παραπάνω Πάροχοι και δεν έχουν 

ορίσει ∆ιαχειριστή Κρεβατιών, όπως περιγράφεται  στο έγγραφο  αρ. πρωτ. 34642/6-

8-2012, να µας ενηµερώσουν  άµεσα στο Φαξ.:2106871795 ή στο Email: 

xronpasx@eopyy.gov.gr,  

 

β) οι Μονάδες υγείας ΕΟΠΥΥ υποχρεούται,  τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, 

να ενηµερώνουν την Κεντρική υπηρεσία για τα αιτήµατα εισαγωγής σε Κλινικές και 

Ιδρύµατα Χρόνιων Παθήσεων στο παραπάνω Email ή στο Φαξ :210 6871795, 

 

γ) η εισαγωγή των περιστατικών θα γίνεται µε   σειρά προτεραιότητας, ανάλογα µε  

την ηµεροµηνία που φθάνουν στο  Κέντρου Αναφοράς του ΕΟΠΥΥ. Εξαίρεση  

αποτελούν τα  περιστατικά εκείνα  που  χαρακτηρίζονται  ως ΕΠΕΙΓΟΝ,( για πολύ 
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ιδιαίτερους κοινωνικούς λόγους), από τον Κοινωνικό Λειτουργό που κάνει την 

Κοινωνική Έρευνα. 

 

 

Γ) Επίσης θα θέλαµε να ενηµερώσουµε, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες,  του 

ΕΟΠΥΥ, του ΙΚΑ και των άλλων Ασφαλιστικών Οργανισµών, των ∆ηµόσιων 

Νοσοκοµείων, των Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων, των 

∆ήµων, των ΚΑΠΗ , των Προγραµµάτων  Βοήθεια στο Σπίτι, των ΝΠ∆∆ και  

του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα  ότι: 

 

α) Αντιλαµβανόµαστε πλήρως τις δυσκολίες που υπάρχουν και τον επιπλέον φόρτο 

εργασίας µε τον οποίο επιφορτίζονται οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και οι άλλοι 

Κοινωνικοί Επιστήµονες. Η υλοποίηση του «προγράµµατος» εισαγωγής, στις 

Κλινικές και τα Ιδρύµατα Χρόνιων Παθήσεων, θέτοντας κριτήρια 

κοινωνικοοικονοµικά, παράλληλα µε την ιατρική γνωµάτευση,    καθώς και η 

συµβολή τους στις εισαγωγές στα άλλα Πλαίσια όπως περιγράφονται στα έγγραφα 

αρ.πρωτ.30044/2012 Α∆Α: Β4ΛΧΟΞ7Μ-∆ΕΠ και  30046/2012 Α∆Α: Β4ΛΧΟΞ7Μ-

ΣΗΝ, είναι καθοριστική και απαραίτητη .  

 

Στη παρούσα κατάσταση, πρέπει όλοι, να σταθούµε στις ανάγκες όλων των πολιτών 

και ιδιαίτερα των ευπαθών  οµάδων, που η συνύπαρξη κοινωνικοοικονοµικών 

προβληµάτων και  προβληµάτων υγείας, τους οδηγεί σε δυσχερή θέση και αδυναµία 

να  αντιµετωπίσουν µε ίδια µέσα, αξιοπρεπώς, την ανάγκη συστηµατικής 

νοσηλευτικής φροντίδας. Έχουµε την πεποίθηση ότι πρέπει να εξαντλούνται όλα τα 

περιθώρια, ώστε ο ασφαλισµένος να παραµένει  κοντά στο οικογενειακό του  

περιβάλλον. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, η εισαγωγή στις Κλινικές 

και τα Ιδρύµατα Χρόνιων Παθήσεων, είναι λύση ανάγκης.  

 

β) Οι Εκθέσεις Κοινωνικής Έρευνας,  θα συντάσσονται µε το συνήθη τρόπο που έχει 

καθιερώσει η κάθε Κοινωνική Υπηρεσία  και από τα προσφερόµενα στοιχεία, κατά 

περίπτωση, που συλλέγονται από τον ίδιο τον ασθενή και το οικογενειακό ή 

κοινωνικό του περιβάλλον.( Η έκθεση κοινωνικής έρευνας που επισυνάπτεται είναι 

ενδεικτική).    
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γ) Η κάθε Κοινωνική Υπηρεσία θα εκδίδει ,τη δικιά της Βεβαίωση µε το λογότυπο 

του Φορέα της.  ( Η βεβαίωση κοινωνικής έρευνας που επισυνάπτεται είναι 

ενδεικτική). 

 

δ) Η αίτηση του ασφαλισµένου θα κατατίθεται στην Κοινωνική Υπηρεσία που 

συντάσσει, την έκθεση κοινωνικής έρευνας και εκδίδει τη σχετική βεβαίωση. Ένα 

αντίγραφο της, θα έχει τελικό αποδέκτη την Περιφερειακή Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ 

(πρώην ΥΠΑ∆), µε την διαδικασία που περιγράφεται στο έγγραφο αρ. πρωτ. 

34642/6-8-2012. 

 

γ) ∆εν καθορίσαµε ανώτατα οικονοµικά όρια,( βάση του εκκαθαριστικού της 

εφορίας), για να αποφασίσουµε ότι ο ασθενής έχει ανάγκη νοσηλείας σε Κλινική ή 

Ίδρυµα Χρόνιων Παθήσεων, διότι θεωρούµε, ότι η κάθε περίπτωση πρέπει να 

αντιµετωπίζεται ξεχωριστά, εξατοµικεύοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες και κοινωνικές 

ανάγκες που έχει, σε συνάρτηση µε τα προβλήµατα υγείας. 

 

δ) Οι Εκθέσεις Κοινωνικής Έρευνας, στα πλαίσια του υπηρεσιακού απόρρητου, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 6 του Π.∆.23 (ΦΕΚ 6/Α/1992), προτείνουµε να παραµένουν στα 

Γραφεία των Κοινωνικών Υπηρεσιών που τις συντάσσουν.  

 

ε)  Η ανταπόκριση των Κοινωνικών Υπηρεσιών, εκτός των άλλων, συµβάλλει στην 

αρτιότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων και την εξοικονόµηση πόρων  στους 

Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, οι οποίοι εν τέλει αποδίδονται πάλι στη Κοινωνία. 

 

Συνηµµένα:  

α) Αίτηση ασφαλισµένου                                                                    

β)  Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας 

γ) Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας 

   
  
                                                                                                   
                                                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
                                                                                               ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ 
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ΑΙΤΗΣΗ 

                                                                                                                                                                                 
Επώνυµο……………………………… 

Όνοµα………………………………… 

Όν.Πατέρα…………………………… 

Ταχ. ∆/νση :…………………………. 

…………………………Τ.Κ………… 

Τηλ…………………………………… 

Κινητό………………………………... 

Ασφαλιστική ιδιότητα………………... 

Αριθµός Μητρώου…………………… 

ΑΜΚΑ……………………………….. 

ΑΦΜ…………………………………. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Επώνυµο……………………………. 

Ονοµα ……………………………….. 

Όν.Πατρός…………………………… 

∆/νση:………………………………… 

………………………………………... 

Τηλ…………………………………… 

(Αν δεν υπάρχει οικογενειακό 
περιβάλλον  το αίτηµα γίνεται από την 
κοινωνική υπηρεσία ). 

 

ΗΜΕΡ.  ……………………………. 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

 

 ΠΡΟΣ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

 

 

Παρακαλώ όπως εξετάσετε  την 
εισαγωγή µου σε µία Κλινική και  
Ίδρυµα Χρόνιων Παθήσεων,  βάση του 
γενικού εγγράφου του ΕΟΠΥΥ µε  
αρ.πρωτ.34642 /6-8-2012 και το 
αρ.πρωτ.34698 /6-8-2012 .…………..    
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ο/Η ΑΙΤ…..  
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ΕΚΘΕΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 
ΑΤΟΜΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Ονοµατεπώνυµο:  
∆ιεύθυνση: 
Τηλέφωνο: 
Έτος  γέννησης:  
Ασφαλιστική ιδιότητα:  Συνταξιούχος /Άµεσα /Έµµεσος ασφαλισµένος 
Ασφαλιστικός Φορέας : 
ΑΜΚΑ:  
Αριθµός Μητρώου:  
 
ΑΙΤΗΜΑ 
Εισαγωγή σε Κλινική /Θεραπευτήριο /Ίδρυµα Χρόνιων Παθήσεων  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΠΊΣΚΕΨΗΣ /ΛΗΨΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
 
 
ΥΓΕΙΑ 
 
(Αναγράφουµε ότι ιατρικά στοιχεία θεωρούµε απαραίτητα)  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ΑΘΗΝΑ     /    /2012 
 
 
 

  
∆/ΝΣΗ: . 
ΠΛΗΡ.:  
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ :  
Τ. Κ:  
ΤΗΛ.  
FAX:  
E-mail: 
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 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Σύνθεση οικογένειας:  
 
 
 
Ενδοοικογενειακές σχέσεις: 
 
 
Τόπος διαµονής: 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
( ∆υνατότητα  να ανταπεξέλθουν στα επιπρόσθετα έξοδα που έχουν δηµιουργηθεί 
λόγω των προβληµάτων υγείας) 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ  ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
 
-Αυτοεξυπηρετείται ;                                                                   
-Είναι κατάκοιτ       ;                                                                    
-Έχει κατακλίσεις    ;    
-Έχει επικοινωνία µε το περιβάλλον ;     
-Έχει προστασία από το περιβάλλον του ;                                     
-Η φροντίδα είναι επαρκής ; 
    
Παρατηρήσεις: 
 
 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 
 
 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 
 
 (Εξ ’αιτίας  των   προβληµάτων   υγείας   που   αντιµετωπίζει   ο/η ασθενής  ,  της  
αδυναµίας  του οικογενειακού περιβάλλοντος να τον/την περιθάλψει κατ’ οίκον  και 
της οικονοµικής αδυναµίας να καλύψει τα έξοδα περίθαλψης ,µε ίδια µέσα, 
προτείνουµε  την  εισαγωγή του/της ασθενούς, ………………. Α.Μ……………       
σε µία Κλινική  /Ίδρυµα  Χρόνιων Παθήσεων ). 
 
 
(Η φόρµα της Έκθεσης είναι ενδεικτική ) 
 
 
 
                                                                                     Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Ο/Η ασφαλισµέν ………. ……..………………………………………………… 

ΑΜΚΑ …………….. Α.Μ. …………Ασφαλιστικός Φορέας ……….  ετών ………..  

 

( Προαιρετικά στοιχεία ιατρικής γνωµάτευσης και ιατρού που γνωµατεύει για την 

περίθαλψη του ασθενούς σε Κλινική και Ίδρυµα Χρόνιων Παθήσεων ) 

 

 

 Σύµφωνα µε την έκθεση  κοινωνικής έρευνας του Κοινωνικού Λειτουργού  

………………………………………………………………………………………… 

τηρεί της προϋποθέσεις που αναφέρει το γενικό  έγγραφο του ΕΟΠΥΥ αρ.πρωτ. 

34642  /  2012 προκειµένου  να εγκριθεί η εισαγωγή του/της σε µία Κλινική  και 

Ίδρυµα Χρόνιων Παθήσεων. 

                                                                        
                                                                      
(Η Βεβαίωση είναι ενδεικτική ) 
 
  
                     Η   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Ή    Η     ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                         
 
 
 
 

 

 
 
 
ΑΘΗΝΑ     ……………….. 
 
 
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΟΠΥΥ(ΠΡΩΗΝ 
ΥΠΑ∆) 
 
 

 
∆/ΝΣΗ:  
ΠΛΗΡ.:  
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ :  
Τ. Κ:  
ΤΗΛ.  
FAX:  
E-mail: 
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