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ΙΕΜΑ: ΟΔΗΓΚΕ ΓΚΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΠΕΡΚΙΑΛΨΗ Ε ΑΦΑΛΚΜΕΝΟΤ ΚΡΑΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ 
ΕΤΡΩΠΑΚΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΚ Ε ΤΠΗΚΟΟΤ ΛΟΚΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΚΑΡΚΕΚΑ ΔΚΑΜΟΝΗ 
ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

 

Με το αρ. A.C. 351/05-08-2013 Τπόμνθμα τθσ Ελλάδασ προσ τθ Διοικθτικι Επιτροπι τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ για το υντονιςμό των υςτθμάτων Κοινωνικισ Αςφάλειασ, ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Παροχισ 

Τπθρεςιϊν Τγείασ (Ε.Ο.Π.Τ.Τ.) ανακοινϊκθκε επίςθμα ωσ ο Οργανιςμόσ φνδεςθσ τθσ Ελλάδοσ για τθν 

εφαρμογι των Ευρωπαϊκϊν Κανονιςμϊν 883/04 και 987/09 ςε κζματα απόδοςθσ δαπανϊν για 

παροχζσ αςκενείασ ςε είδοσ και ωσ ο αρμόδιοσ Φορζασ του τόπου διαμονισ ι κατοικίασ για παροχζσ 

αςκενείασ ςε είδοσ ςε προςωρινά διαμζνοντεσ ι μόνιμα κατοικοφντεσ ςτθ χϊρα μασ Ευρωπαίουσ 

Αςφαλιςμζνουσ. 

το πλαίςιο εφαρμογισ των Ευρωπαϊκϊν Κανονιςμϊν και προκειμζνου να επιτευχκεί αφενόσ θ ομαλι 

και εφρυκμθ εξυπθρζτθςθ των αςφαλιςμζνων Ευρωπαϊκϊν Φορζων ωσ προσ κζματα παροχϊν 

αςκενείασ κατά τθ διάρκεια παραμονισ τουσ ςτθ χϊρα μασ και αφετζρου θ διαςφάλιςθ τθσ 

διαδικαςίασ ςυλλογισ και αναηιτθςθσ τθσ δαπάνθσ από τουσ Ευρωπαϊκοφσ Φορείσ για τθ 

χορθγθκείςα περίκαλψθ,  παρατίκενται οι παρακάτω οδθγίεσ για τθν πλιρθ ενθμζρωςθ όλων των 

παρόχων υγείασ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ περίκαλψθσ.  

Παράλλθλα, με τθν παροφςα εγκφκλιο γίνεται ςαφισ αναφορά ςτισ περιπτϊςεισ ανάγκθσ καταβολισ 

ιδιωτικισ δαπάνθσ για χορθγθκείςα περίκαλψθ ςτθ χϊρα μασ και παρζχονται οδθγίεσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ των κατθγοριϊν αςφαλιςμζνων υπθκόων εκτόσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

και των αναςφαλίςτων και οικονομικά αδυνάτων πολιτϊν Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και υπθκόων τρίτων 

χωρϊν,  ωσ προσ κζματα παροχϊν αςκενείασ ςε είδοσ.  
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Α.         ΧΟΡΗΓΗΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΙΕΝΕΚΑ Ε ΕΚΔΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

1. ΚΑΣΗΓΟΡΚΕ ΔΚΚΑΚΟΤΧΩΝ ΚΑΣ’ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΚΚΩΝ ΚΑΝΟΝΚΜΩΝ  

Κατηγορία Ι –Αςφαλιςμζνοσ Ευρωπαϊκοφ Φορζα,  κάτοχοσ Ευρωπαϊκήσ Κάρτασ Αςφάλιςησ 

Αςθζνειασ (ΕΚΑΑ) ή Πιςτοποιητικοφ Προςωρινήσ Αντικατάςταςησ (ΠΠΑ) 

Ευρωπαίοι αςφαλιςμζνοι που μετακινοφνται από το αρμόδιο κράτοσ ςε άλλο κράτοσ μζλοσ για 

προςωρινι διαμονι, κάτοχοι Ευρωπαϊκισ Κάρτασ Αςφάλιςθσ Αςκζνειασ (ΕΚΑΑ) ι 

Πιςτοποιθτικοφ Προςωρινισ Αντικατάςταςθσ (ΠΠΑ),  οι οποίοι ςφμφωνα με τα άρκρα 19 (1) 

και 27 (1) του Βαςικοφ Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 883/2004 και το άρκρο 25.Α.1 του 

Εφαρμοςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 987/2009 δικαιοφνται να λάβουν παροχζσ αςκενείασ ςε 

είδοσ ςτο κράτοσ μζλοσ διαμονισ οι οποίεσ κακίςτανται ιατρικά αναγκαίεσ, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τθ φφςθ αυτϊν των παροχϊν και τθ διάρκεια διαμονισ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία του κράτουσ μζλουσ διαμονισ ωσ εάν ο ενδιαφερόμενοσ ιταν αςφαλιςμζνοσ 

δυνάμει αυτισ    (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=559). 

Ιδιαίτερθ κατθγορία αυτϊν αποτελοφν οι ςυνταξιοφχοι Ελλθνικϊν Φορζων Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και τα ζμμεςα μζλθ οικογζνειάσ τουσ, για τουσ οποίουσ ζχει ιδθ εκδοκεί από 

ελλθνικισ πλευράσ το φορθτό ζντυπο S1 (ι Ε 121 GR «Βεβαίωςθ καταχϊριςθσ ςυνταξιοφχων ι 

μελϊν τθσ οικογενείασ τουσ και ενθμζρωςθσ καταλόγων») για τθν εγγραφι τουσ για κάλυψθ 

υγειονομικισ περίκαλψθσ ςε άλλο κράτοσ μζλοσ από το αρμόδιο, όταν επιςτρζφουν για 

προςωρινι διαμονι ςτθν Ελλάδα ωσ κάτοχοι ΕΚΑΑ Ελλθνικοφ Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

(GR). 

 

Κατηγορία ΙΙ – Αςφαλιςμζνοι Ευρωπαϊκοφ Φορζα, μη φζροντεσ ζντυπο δικαιϊματοσ κατά τη 

ςτιγμή παροχήσ τησ περίθαλψησ 

 

Ευρωπαίοι αςφαλιςμζνοι οι οποίοι κατά τθ ςτιγμι παροχισ τθσ περίκαλψθσ που κακίςταται 

αναγκαία ςτο κράτοσ μζλοσ προςωρινισ διαμονισ, δεν φζρουν μαηί τουσ ζντυπο δικαιϊματοσ 

(από τα προαναφερόμενα ΕΚΑΑ ι ΠΠΑ), αλλά ζχουν δικαίωμα περίκαλψθσ από τον αρμόδιο 

Φορζα αςφάλιςισ τουσ. 

 

 

Κατηγορία ΙΙΙ – Αςφαλιςμζνοσ Ευρωπαϊκοφ Φορζα, κάτοχοσ Βιβλιαρίου Αςθζνειασ ΙΚΑ –

ΕΤΑΜ 

Ευρωπαίοι αςφαλιςμζνοι οι οποίοι κατοικοφν μόνιμα ςτθ χϊρα μασ, κάτοχοι Βιβλιαρίου 

Αςκζνειασ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, ωσ απόρροια χριςθσ του εκδοκζντοσ από τον αρμόδιο φορζα του 

κράτουσ μζλουσ από το οποίο προζρχονται: 

α.  Φορητοφ εντφπου S1, οι οποίοι ςφμφωνα με τα άρκρα 17, 23 και 26 του Βαςικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 883/2004 εξιςϊνονται ςτον τόπο κατοικίασ τουσ ωσ προσ τισ 

παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ υγείασ με τουσ αςφαλιςμζνουσ Ελλθνικϊν Φορζων Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=559
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β.  Φορητοφ εντφπου S2, οι οποίοι ςφμφωνα με τo άρκρo 20 του Βαςικοφ Κανονιςμοφ (ΕΚ) 

αρικ. 883/2004 και του άρκρου 26 του Εφαρμοςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 987/2009,  

εξιςϊνονται ςτον τόπο περίκαλψισ τουσ (Ελλάδα)  ωσ προσ τθν προγραμματιςμζνθ νοςθλεία 

τουσ με τουσ αςφαλιςμζνουσ Ελλθνικϊν Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για το χρονικό 

διάςτθμα που αναφζρεται ςτο εκδοκζν ζντυπο S2 (βιβλιάριο ΙΚΑ ΕΣΑΜ ειδικοφ τφπου). 

 

2. ΔΚΚΑΚΩΜΑ Ε ΠΑΡΟΧΕ Ε ΕΚΔΟ – ΠΡΟΫΠΟΙΕΕΚ 

Κατηγορία Ι –Αςφαλιςμζνοσ Ευρωπαϊκοφ Φορζα,  κάτοχοσ Ευρωπαϊκήσ Κάρτασ Αςφάλιςησ 

Αςθζνειασ (ΕΚΑΑ) ή Πιςτοποιητικοφ Προςωρινήσ Αντικατάςταςησ (ΠΠΑ) 

 φμφωνα με τουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ (ΕΚ) 883/04 και (ΕΚ) 987/09 αλλά και με τθν 

Απόφαςθ S1/12-06-2009 «Σχετικά με την ευρωπαϊκή κάρτα αςφάλιςησ αςθζνειασ» τθσ 

Διοικθτικισ Επιτροπισ για το υντονιςμό των υςτθμάτων Κοινωνικισ Αςφάλειασ, ρυκμίηονται 

οι περιπτϊςεισ χοριγθςθσ παροχϊν αςκενείασ ςε είδοσ προςϊπων που μετακινοφνται ςε 

άλλο κράτοσ μζλοσ για προςωρινι διαμονι  και είναι κάτοχοι εντφπου δικαιϊματοσ 

(Ευρωπαϊκισ Κάρτασ Αςφάλιςθσ Αςκζνειασ - ΕΚΑΑ ι Πιςτοποιθτικοφ Προςωρινισ 

Αντικατάςταςθσ – ΠΠΑ).   

Θ Ευρωπαϊκι Κάρτα Αςφάλιςθσ Αςκζνειασ μπορεί να χρθςιμοποιείται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ 

προςωρινισ διαμονισ κατά τισ οποίεσ ζνασ αςφαλιςμζνοσ απαιτεί παροχζσ ςε είδοσ, 

ανεξαρτιτωσ του ςκοποφ τθσ διαμονισ, ο οποίοσ μπορεί να είναι ο τουριςμόσ, οι 

επαγγελματικζσ δραςτηριότητεσ ή οι ςπουδζσ. 

υγκεκριμζνα προβλζπεται ότι: 

Ο αςφαλιςμζνοσ και τα μζλθ τθσ οικογζνειασ του που διαμζνουν ςε κράτοσ μζλοσ άλλο από το 

αρμόδιο, δικαιοφνται παροχζσ ςε είδοσ που κακίςτανται ιατρικά αναγκαίεσ κατά τθ διάρκεια 

τθσ διαμονισ τουσ ςε αυτό, αφοφ λθφκοφν υπόψθ θ φφςθ των παροχϊν και θ αναμενόμενθ 

διάρκεια τθσ διαμονισ. 

Σα κριτιρια – προχποκζςεισ που κα πρζπει να πλθροφνται κατά τθ χοριγθςθ παροχϊν 

αςκενείασ ςε είδοσ από τον πάροχο είναι οι κάτωκι: 

1.  Θ ιατρικι ανάγκθ. 

2. Σο είδοσ – φφςθ των παροχϊν. 

3. Θ προβλεπόμενθ διάρκεια διαμονισ. 

 

Για να κρικεί κατά πόςο είναι ιατρικά αναγκαία θ χοριγθςθ μιασ παροχισ ςε είδοσ, πρζπει να 

ςυνεκτιμθκοφν και τα άλλα δφο κριτιρια και να λθφκεί υπόψθ, ότι θ χορθγοφμενθ περίκαλψθ 

ζχει ςκοπό να επιτρζψει ςτο ςυγκεκριμζνο άτομο να ςυνεχίςει, εφόςον το επικυμεί, τθν 

προςωρινι του διαμονι υπό αςφαλείσ ιατρικζσ ςυνθήκεσ και να μθν υποχρεωκεί ςε καμία 

περίπτωςθ να επιςτρζψει ςτθν χϊρα προζλευςισ του για να κεραπευτεί (άρκρο 25.Α.3 του 

Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ 987/2009). 

Εάν θ περίκαλψθ μπορεί να περιμζνει εωσ ότου το άτομο επιςτρζψει ςτο κράτοσ μζλοσ 

κατοικίασ του, δεν μπορεί να κεωρθκεί αναγκαία περίκαλψθ αλλά ςε κάκε περίπτωςθ θ 
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εκτίμθςθ του επαγγελματία υγείασ πρζπει να βαςίηεται και ςτθν κατάςταςθ υγείασ του 

αςκενοφσ και τθν προβλεπόμενθ διάρκεια διαμονισ. 

 

Για τθν εκτίμθςθ του ιατρικοφ κριτθρίου, κακοριςτικόσ και ουςιϊδθσ είναι ο ρόλοσ του ιατροφ 

ο οποίοσ κα πρζπει να κρίνει τθν ζκταςθ, τον τρόπο, το είδοσ και τθν ποςότθτα των παροχϊν 

ςε είδοσ που κα χορθγιςει,  ςε ςυνάρτθςθ με τθν προβλεπόμενθ διάρκεια διαμονισ. 

 

Εντοφτοισ, ςφμφωνα και με τθν Απόφαςθ S3/12-06-2009, παρ. 1 «Για τον καθοριςμό των 

παροχών που καλφπτονται από τα άρθρα 19 παρ. 1 και 27 παρ. 1 του κανονιςμοφ (ΕΚ) του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το άρθρο 25 μζροσ Α παράγραφοσ 3 του 

κανονιςμοφ (ΕΚ) αριθ. 987/2009» τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ για το υντονιςμό των 

υςτθμάτων Κοινωνικισ Αςφάλειασ , θ ζννοια τθσ αναγκαίασ περίκαλψθσ είναι δυνατό να 

ςυνδζεται ενδεχομζνωσ όχι μόνο με αιφνίδια εκδιλωςθ τθσ πάκθςθσ αλλά και με εξζλιξθ τθσ 

καταςτάςεωσ τθσ υγείασ του αςφαλιςμζνου κατά τθ διάρκεια τθσ προςωρινισ διαμονισ του 

ςε άλλο κράτοσ μζλοσ λόγω προχπάρχουςασ πάκθςθσ γνωςτισ ςτον αςφαλιςμζνο. 

Οι παροχζσ ςε είδοσ που χορθγοφνται ςε κατόχουσ ΕΚΑΑ ι ΠΠΑ, περιλαμβάνουν αναγκαίεσ 

παροχζσ και για χρόνιεσ ι προχπάρχουςεσ αςκζνειεσ, κακϊσ επίςθσ μποροφν να καλφπτονται 

παροχζσ ςε είδοσ που πραγματοποιοφνται ςε ςχζςθ με εγκυμοςφνθ και τοκετό, ΜΕ ΣΗΝ 

ΠΡΟΤΠΟΙΕΗ ότι ο ςκοπόσ διαμονισ ςτθ χϊρα δεν είναι θ περίκαλψθ. 

Οποιαδιποτε ιατρικι περίκαλψθ ηωτικισ ςθμαςίασ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μόνο ςε 

ειδικευμζνεσ ιατρικζσ μονάδεσ ι/και από ειδικευμζνο προςωπικό ι/και εξοπλιςμό, πρζπει 

καταρχιν να αποτελεί αντικείμενο προγενζςτερησ ςυμφωνίασ μεταξφ του αςφαλιςμζνου και 

τθσ μονάδασ που παρζχει τθν περίκαλψθ για πρακτικοφσ λόγουσ, προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί ότι θ περίκαλψθ κα είναι διακζςιμθ κατά τθ διαμονι του αςφαλιςμζνου ςε 

άλλο κράτοσ  μζλοσ με τθ χριςθ τθσ ΕΚΑΑ ι του ΠΠΑ. 

Οι πακιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν:  

 Αιμοκάκαρςθ 

 Οξυγονοκεραπεία 

 Ειδικζσ κεραπείεσ άςκματοσ 

 Θχοκαρδιογράφθμα ςε περίπτωςθ χρόνιων αυτοάνοςων νοςθμάτων 

 Χθμειοκεραπεία 

 

Επιςημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αςφάλιςησ Αςθζνειασ δεν καλφπτει παροχζσ 

αςθζνειασ ςε είδοσ ςτισ περιπτϊςεισ εκείνεσ που ο ςκοπόσ τησ προςωρινήσ διαμονήσ είναι η 

ιατρική περίθαλψη ή ο τοκετόσ. 

 

Εντοφτοισ, όςον αφορά ςτθν ιδιαίτερθ ανωτζρω αναφερόμενθ κατθγορία των ςυνταξιοφχων 

και μελϊν οικογενείασ τουσ, κατόχων ΕΚΑΑ Ελληνικοφ Φορζα Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ (GR) 

για τουσ οποίουσ ζχει ιδθ εκδοκεί από ελλθνικισ πλευράσ το φορθτό ζντυπο S1 για τθ 

εγγραφι τουσ για κάλυψθ υγειονομικισ περίκαλψθσ ςε άλλο κράτοσ μζλοσ όπου κατοικοφν 

μόνιμα,  όταν επιςτρζφουν για προςωρινι διαμονι ςτθν Ελλάδα και ςφμφωνα με το άρκρο 18 

παρ. 1 και  27 παρ. 2 κακϊσ και με το παράρτθμα  IV του Βαςικοφ Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 

883/2004 «Περιςςότερα δικαιώματα για ςυνταξιοφχουσ που επιςτρζφουν ςτο αρμόδιο κράτοσ 
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μζλοσ» όπου ςυμπεριλαμβάνεται θ Ελλάδα, μποροφν να τυγχάνουν παροχϊν αςθενείασ 

ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ςτον Κανονιςμό Παροχϊν Τγείασ που διζπει τον Ελληνικό Φορζα 

Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ τουσ, ζλκοντασ το δικαίωμά τουσ για παροχζσ αςκενείασ από το 

αρμόδιο κράτοσ μζλοσ (δθλαδι τθν Ελλάδα).  

 

Προσ διευκόλυνςθ των παρόχων υγείασ ςχετικά με τθ μορφι και τθν αναγνϊριςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Κάρτασ Αςφάλιςθσ Αςκζνειασ (ΕΚΑΑ) κάκε χϊρασ,  μπορεί κανείσ να ανατρζξει   

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθν ακόλουκθ διαδικτυακι διαδρομι:  

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=el 

 

 

Κατηγορία ΙΙ – Αςφαλιςμζνοι Ευρωπαϊκοφ Φορζα, μη φζροντεσ ζντυπο δικαιϊματοσ κατά τη 

ςτιγμή παροχήσ τησ περίθαλψησ 

 
Εφόςον ο αςφαλιςμζνοσ δεν μπορεί να αποδείξει το δικαίωμα του ςε παροχζσ αςκενείασ ςε 

είδοσ επιδεικνφοντασ το αντίςτοιχο ζντυπο δικαιϊματοσ τθ ςτιγμι που θ ιατρικι περίκαλψθ 

κακίςταται αναγκαία ςτο κράτοσ μζλοσ προςωρινισ διαμονισ, κα πρζπει να πλθρϊςει ο ίδιοσ 

τισ παροχζσ και μετζπειτα μπορεί να υποβάλλει αίτθςθ αποηθμίωςθσ των δαπανϊν από το 

αρμόδιο κράτοσ μζλοσ θ οποία κα εξεταςκεί κατά τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, ςε περιπτϊςεισ που Ευρωπαίοσ Αςφαλιςμζνοσ αναλάβει ο ίδιοσ το κόςτοσ 

του ςυνόλου ι μζρουσ των παροχϊν ςε είδοσ που του χορθγικθκαν ςτο πλαίςιο του άρκρου 

19 του Βαςικοφ Κανονιςμοφ 883/2004 (ΕΚ) κατά τθν προςωρινι του διαμονι ςτθν Ελλάδα, 

δφναται να του αποδοκεί το κόςτοσ ι μζροσ αυτοφ από τον αρμόδιο φορζα του βάςει των 

κλιμάκων απόδοςθσ που παρζχει ο φορζασ του τόπου διαμονισ μζςω του εντφπου Ε126 και 

εφόςον θ νομοκεςία που εφαρμόηεται από το φορζα του τόπου διαμονισ προβλζπει τθ 

δυνατότθτα απόδοςθσ του εν λόγω κόςτουσ ςε ζναν αςφαλιςμζνο, (κλίμακεσ απόδοςθσ – 

κρατικζσ τιμζσ τθσ χϊρασ, άρκρο 25.Β.4, 25.Β.5  και 25.Γ.10 του Εφαρμοςτικοφ Κανονιςμοφ 

(Ε.Κ.) 987/2009).  Θ εν λόγω διαδικαςία πραγματοποιείται  μετά τθν επιςτροφι του 

Ευρωπαίου αςφαλιςμζνου ςτο αρμόδιο κράτοσ αςφάλιςθσ, υποβάλλοντασ όλεσ τισ ςχετικζσ 

αποδείξεισ. 

Ωςτόςο, ςε περίπτωςη παροχήσ δευτεροβάθμιασ περίθαλψησ – νοςηλεία ςε δομζσ του 

δημόςιου ςυςτήματοσ υγείασ ή ςε ςυμβεβλημζνουσ με τον ΕΟΠΤΤ παρόχουσ, που κατζςτθ 

αναγκαία ςτο κράτοσ μζλοσ προςωρινισ διαμονισ ςε ευρωπαίο αςφαλιςμζνο που δεν φζρει 

ζντυπο δικαιϊματοσ τθ ςτιγμι τθσ παροχισ περίκαλψθσ,  δφναται κατόπιν αιτιςεϊσ του  με 

κάκε πρόςφορο μζςο, να ηθτθκεί θ ζκδοςθ και αποςτολή Πιςτοποιητικοφ Προςωρινήσ 

Αντικατάςταςησ (ΠΠΑ) από τον αρμόδιο Ευρωπαϊκό Φορζα αςφάλιςήσ του, προκειμζνου να 

τφχει διαχείριςθσ ωσ Ευρωπαίου αςφαλιςμζνου τθσ κατθγορίασ Ι.  Εάν το εν λόγω ζγγραφο, το 

οποίο αποδεικνφει ότι ο αςφαλιςμζνοσ δικαιοφται παροχζσ ςε είδοσ δεν αποςταλεί εϊσ το 

τζλοσ τθσ παραςχεκείςασ περίκαλψθσ του αςφαλιςμζνου ςτον πάροχο υγείασ ι εντόσ εφλογθσ 

χρονικισ προκεςμίασ που κα κακοριςκεί από αυτόν, τότε ο αςφαλιςμζνοσ κα χρειαςτεί να 

αποπλθρϊςει τισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ ωσ ιδιωτικι δαπάνθ και μπορεί να ακολουκιςει τθν 

ανωτζρω περιγραφόμενθ διαδικαςία. 

 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=el
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Κατηγορία ΙΙΙ – Αςφαλιςμζνοσ Ευρωπαϊκοφ Φορζα, κάτοχοσ Βιβλιαρίου Αςθζνειασ ΙΚΑ –

ΕΤΑΜ 

 

 Για τισ περιπτϊςεισ Ευρωπαίων αςφαλιςμζνων και των μελϊν τθσ οικογζνειασ τουσ που 

κατοικοφν ςε άλλο κράτοσ – μζλοσ από εκείνο ςτθ νομοκεςία του οποίου υπάγονται, 

δικαιοφνται παροχζσ αςκενείασ ςε είδοσ από το φορζα του τόπου κατοικίασ τουσ ςφμφωνα με 

τθ νομοκεςία που εφαρμόηει αυτόσ, ςαν να επρόκειτο για δικοφσ του αςφαλιςμζνουσ (άρκρο 

17 του Βαςικοφ Κανονιςμοφ (ΕΚ) 883/2004 και άρκρο 24 του Εφαρμοςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΚ) 

987/2009) . 

Ωσ εκ τοφτου, όταν ζνασ Ευρωπαίοσ Αςφαλιςμζνοσ ζχει ωσ μόνιμθ κατοικία τθν Ελλάδα, 

εφοδιάηεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό του Φορζα το κατάλλθλο για τθν περίπτωςι του 

ζντυπο Ε.Ε. (φορητό ζντυπο S1) το οποίο ςτθ ςυνζχεια κα το υποβάλλει ςτο Τποκατάςτθμα / 

Παράρτθμα ΙΚΑ-ΕΣΑΜ του τόπου κατοικίασ του (Σμιμα μθτρϊου) και κα λάβει βιβλιάριο 

αςκζνειασ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ (εγγραφι ςτα μθτρϊα). 

Με τον τρόπο αυτό, ο Ευρωπαίοσ αςφαλιςμζνοσ εξιςϊνεται με τον Ζλλθνα αςφαλιςμζνο ωσ 

προσ τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ υγείασ, ο τρόποσ και θ διαδικαςία χοριγθςθσ των οποίων 

περιγράφονται ςτα αντίςτοιχα άρκρα του ιςχφοντα κάκε φορά Ενιαίου Κανονιςμοφ Παροχϊν 

Τγείασ του ΕΟΠΤΤ (ΕΚΠΤ), και αποκτά δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε όλουσ τουσ παρόχουσ 

υπθρεςιϊν υγείασ  του ΕΤ, ΠΕΔΤ και των ςυμβεβλθμζνων παρόχων με τον ΕΟΠΤΤ, με τισ ίδιεσ 

προχποκζςεισ και διαδικαςίεσ που ιςχφουν για τουσ Ζλλθνεσ αςφαλιςμζνουσ και όχι μόνο για 

τισ ιατρικά αναγκαίεσ παροχζσ. 

 

 

3. ΠΡΟΒΑΗ ΕΤΡΩΠΑΚΩΝ ΑΦΑΛΚΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΙΜΚΑ ΚΑΚ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΙΜΚΑ 
ΠΕΡΚΙΑΛΨΗ 

Θ πρόςβαςθ ςτθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Περίκαλψθ των Ευρωπαίων  

αςφαλιςμζνων κατόχων Ευρωπαϊκισ Κάρτασ Αςφάλιςθσ Αςκζνειασ (ΕΚΑΑ), Πιςτοποιθτικοφ 

Προςωρινισ Αντικατάςταςθσ (ΠΠΑ) ι Βιβλιαρίου Αςκζνειασ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, εξαςφαλίηεται με τθν 

επίδειξη του εντφπου δικαιϊματοσ (ΕΚΑΑ ι του ΠΠΑ ι του βιβλιαρίου ΙΚΑ-ΕΣΑΜ) και 

ταυτοποίθςθ του κατόχου (με διαβατιριο ι ταυτότθτα) ςτο δίκτυο των παρόχων. 

Θ Πρωτοβάκμια περίκαλψθ για τουσ Ευρωπαίουσ αςφαλιςμζνουσ όπωσ και για τουσ 

αςφαλιςμζνουσ του ΕΟΠΤΤ αφορά επιςκζψεισ ςε ιατροφσ, παρακλινικζσ και διαγνωςτικζσ 

εξετάςεισ που παρζχονται από: 

 Ιδιϊτεσ Ιατροφσ ςυμβεβλθμζνουσ με τον ΕΟΠΤΤ (https://apps.ika.gr/eFindDoctor/) 

 υμβεβλθμζνα με τον ΕΟΠΤΤ διαγνωςτικά κζντρα 

(http://www.eopyy.gov.gr/MedSupplier) 

 Εργαςτιρια των ςυμβεβλθμζνων με τον ΕΟΠΤΤ ιδιωτικϊν κλινικϊν 

 Μονάδεσ Τγείασ του Πρωτοβάκμιου Εκνικοφ Δικτφου Τγείασ ΠΕΔΤ (πρϊθν Μονάδεσ 

Τγείασ ΕΟΠΤΤ) (http://ygeiamap.gov.gr/pois-map/) 

 Εξωτερικά Ιατρεία Νοςοκομείων ΕΤ 

 Κζντρα Τγείασ του ΕΤ 

 Αγροτικά Ιατρεία και Περιφερειακά Ιατρεία 

https://apps.ika.gr/eFindDoctor/
http://www.eopyy.gov.gr/MedSupplier
http://ygeiamap.gov.gr/pois-map/
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 Σμιματα Εκτάκτων Περιςτατικϊν Κρατικϊν Νοςοκομείων (ΣΕΠ) 

 Μονάδεσ Χρόνιασ Αιμοκάκαρςθσ – Μονάδεσ Σεχνθτοφ Νεφροφ ςυμβεβλθμζνεσ με τον 

ΕΟΠΤΤ 

 Πιςτοποιθμζνουσ Ιδιϊτεσ Ιατροφσ, μθ ςυμβεβλθμζνουσ με τον ΕΟΠΤΤ, μόνο για τθ 

δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςυνταγογράφθςθσ και  θλεκτρονικισ παραπομπισ ςε 

διαγνωςτικζσ εξετάςεισ και όχι για την κάλυψη τησ ιατρικήσ επίςκεψησ (ιδιωτική 

δαπάνη). 

 Θ Δευτεροβάκμια περίκαλψθ για τουσ Ευρωπαίουσ αςφαλιςμζνουσ όπωσ και για τουσ 

αςφαλιςμζνουσ του ΕΟΠΤΤ αφορά περίκαλψθ (νοςθλεία) που παρζχεται από: 

 Ιδιωτικζσ Κλινικζσ ςυμβεβλθμζνεσ με τον ΕΟΠΤΤ 

(http://www.eopyy.gov.gr/MedSupplier) 

 Κρατικά Νοςοκομεία ΕΤ  

(http://moh.gov.gr/articles/citizen/efhmeries-nosokomeiwn) 

 

4. ΠΟΛΚΣΕ ΕΚΣΟ ΚΡΑΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΚΚΗ ΕΝΩΗ 

Πρόςβαςθ ςτισ δομζσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ περίκαλψθσ τθσ χϊρασ μασ δίδεται 

επίςθσ και ςτουσ δικαιοφχουσ παροχϊν αςκενείασ ςε είδοσ εφόςον εμπίπτουν  ςτα πλαίςια 

εφαρμογισ διατάξεων Διμερϊν υμφωνιϊν Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, όπωσ αυτζσ τίκενται ςε 

εφαρμογι κατά τθν προςαρμογι τουσ ςτθν Εκνικι Νομοκεςία είτε με βιβλιάριο αςκενείασ ΙΚΑ 

ΕΣΑΜ (ςυνταξιοφχοι με ςυνυπολογιςμό χρόνου αςφάλιςθσ ςτα πλαίςια εφαρμογισ Διμεροφσ 

υμφωνίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ), είτε με βιβλιάριο αςκενείασ ΙΚΑ ΕΣΑΜ ειδικοφ τφπου για 

ειδικζσ κατθγορίεσ δικαιοφχων κατ’ εφαρμογι τθσ Διμεροφσ υμφωνίασ Ελλάδασ - Κεμπζκ 

(δικαιοφχοι  παροχϊν αςκενείασ από το Κεμπζκ του Καναδά, οι οποίοι κατά τθ διάρκεια 

προςωρινισ ι μόνιμθσ διαμονισ με ςκοπό τθν εργαςία ι τισ ςπουδζσ τυγχάνουν παροχϊν 

αςκενείασ από το φορζα του τόπου διαμονισ τουσ).   

 

5. ΑΝΑΦΑΛΚΣΟΚ & ΟΚΚΟΝΟΜΚΚΑ ΑΔΤΝΑΣΟΚ ΠΟΛΚΣΕ ΚΡΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΚΚΗ ΕΝΩΗ 

ΚΑΚ ΤΠΗΚΟΚ ΣΡΚΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

τθν περίπτωςθ των πολιτϊν τθσ κατθγορίασ αυτισ, νομίμωσ και μόνιμα διαμενόντων ςτη 

χϊρα μασ, διαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ ςτισ πρωτοβάκμιεσ και δευτεροβάκμιεσ δομζσ υγείασ 

(ΕΤ/ΠΕΔΤ) κακϊσ και ςτθ φαρμακευτικι περίκαλψθ όπωσ ορίηεται ςτισ ςχετικζσ Κοινζσ 

Τπουργικζσ Αποφάςεισ αρικμ.Τ4α/ΓΠ/οικ.48985 (ΦΕΚ Β’ 1465/05-06-2014) και Γ.Π./ΟΙΚ.56432 

(ΦΕΚ Β’ 1753/28-06-2014) αντίςτοιχα.  Οι προχποκζςεισ, τα κριτιρια και οι διαδικαςίεσ 

πρόςβαςθσ κακορίηονται από τισ προαναφερόμενεσ ΚΤΑ και δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο 

εφαρμογισ των Ευρωπαϊκϊν Κανονιςμϊν 883/04 και 987/09 οφτε των Διμερϊν υμφωνιϊν 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. 

 

 

 

http://www.eopyy.gov.gr/MedSupplier
http://moh.gov.gr/articles/citizen/efhmeries-nosokomeiwn
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6. ΠΕΡΚΠΣΩΕΚ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΚΔΚΩΣΚΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΕΤΡΩΠΑΚΟΤ ΑΦΑΛΚΜΕΝΟΤ 

Θ ΠΟΛΚΣΕ ΕΚΣΟ ΚΡΑΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΡΩΠΑΚΚΗ ΕΝΩΗ 

  

φμφωνα με τα ανωτζρω περιγραφόμενα, προκφπτει ότι για παραςχεκείςα πρωτοβάκμια ι 

δευτεροβάκμια περίκαλψθ από όλεσ τισ δομζσ του δθμόςιου ςυςτιματοσ υγείασ κακϊσ και 

από τουσ ςυμβεβλθμζνουσ με τον ΕΟΠΤΤ παρόχουσ, οφείλει να καταβάλλεται ιδιωτική 

δαπάνη ςφμφωνα με τισ οριςκείςεσ κρατικζσ τιμζσ και τισ διαδικαςίεσ που ορίηει το αρμόδιο 

Τπουργείο Τγείασ από τισ κάτωκι κατθγορίεσ: 

 Ευρωπαίουσ αςφαλιςμζνουσ που δε φζρουν ζντυπο δικαίωμα τθ ςτιγμι παροχισ τθσ 

περίκαλψθσ αλλά εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ εφαρμογισ των Ευρωπαϊκϊν Κανονιςμϊν 

(ςθμείο 2, κατθγορία ΙΙ τθσ παροφςθσ εγκυκλίου) όπωσ αναφζρεται ςτο ανωτζρω 

ςχετικό ςθμείο . 

 Ευρωπαίουσ αςφαλιςμζνουσ που ανεξάρτθτα με το εάν φζρουν μαηί τουσ κάποιο 

ζντυπο δικαίωμα τθ ςτιγμι τθσ παροχισ τθσ περίκαλψθσ τουσ, επιλζγουν πάροχο εκτόσ 

των δομϊν του Πρωτοβάκμιου Εκνικοφ Δικτφου Τγείασ (ΠΕΔΤ) και του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Τγείασ (ΕΤ) και εκτόσ του δικτφου ςυμβεβλθμζνων με τον ΕΟΠΤΤ 

παρόχων. 

 Πολίτεσ χωρϊν εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ 

εφαρμογισ Διμερϊν υμφωνιϊν Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ςθμείο 4 τθσ παροφςθσ 

εγκυκλίου). 

 Αναςφάλιςτουσ και οικονομικά αδφνατουσ πολίτεσ κρατϊν Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 

υπθκόων τρίτων χωρϊν που δεν πλθροφν τισ οριηόμενεσ από τισ ΚΤΑ προχποκζςεισ 

(ςθμείο 5 τθσ παροφςθσ εγκυκλίου).  

 Επιςθμαίνεται ότι ωσ ιδιωτικι δαπάνθ οφείλει να καταβάλλεται από όλεσ τισ κατθγορίεσ 

 δικαιοφχων η ςυμμετοχή ςτισ δαπάνεσ περίκαλψθσ (πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

περίκαλψθσ) ι όποια άλλθ δαπάνθ επιβαρφνει τον Ζλλθνα αςφαλιςμζνο ςφμφωνα με τθν 

Εκνικι νομοκεςία (κατ’ εφαρμογι των Ευρωπαϊκϊν Κανονιςμϊν θ χοριγθςθ περίκαλψθσ ςτο 

κράτοσ μζλοσ διαμονισ πραγματοποιείται δυνάμει τθσ νομοκεςίασ αυτοφ), εκτόσ εάν ειδικζσ 

διατάξεισ ορίηουν διαφορετικά. 

Τπενκυμίηεται ςε όλουσ τουσ παρόχουσ υγείασ ςτουσ οποίουσ καταβάλλεται ιδιωτικι δαπάνθ 

από Ευρωπαίουσ αςφαλιςμζνουσ, ότι κα πρζπει να παρζχουν ςε αυτοφσ όλα τα απαραίτθτα 

και νόμιμα κατά τθν Εκνικι νομοκεςία δικαιολογθτικά πλιρωσ και ευκρινϊσ ςυμπλθρωμζνα. 

Θ ενζργεια αυτι κρίνεται ουςιαςτικι και απαραίτθτθ προκειμζνου οι Ευρωπαίοι 

αςφαλιςμζνοι να μπορζςουν ςτθ ςυνζχεια όταν επιςτρζψουν ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ να 

υποβάλλουν τα ορκά δικαιολογθτικά για να εξεταςκεί θ δυνατότθτα αποηθμίωςθσ από τον 

αςφαλιςτικό τουσ Φορζα ςφμφωνα με τθν ανωτζρω περιγραφόμενθ διαδικαςία (ςθμείο 2, 

κατθγορία ΙΙ, ζντυπο Ε126). 

Ειδικότερα, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται περιλαμβάνουν ιατρικι γνωμάτευςθ – 

διάγνωςθ εκδοκείςα από το κεράποντα ιατρό για τθν πάκθςθ του αςκενι και αντίςτοιχο 

τιμολόγιο / απόδειξθ πλθρωμισ για κάκε ιατρικι πράξθ / παροχι αρμοδίωσ υπογεγραμμζνα 

και ςφραγιςμζνα .  Επίςθσ, για τισ περιπτϊςεισ φαρμάκων που ζχουν αγοραςκεί, κα πρζπει να 

υπάρχει απαραιτιτωσ θ ςυνταγι του ιατροφ και θ απόδειξθ πλθρωμισ αυτϊν από το 

φαρμακείο. 
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Ειδικι αναφορά οφείλει επίςθσ να γίνει ςτθν περίπτωςθ των Ευρωπαίων αςφαλιςμζνων που 

κατ’ επιλογή κάνουν χρήςη τησ Οδηγίασ 2011/24/ΕΕ «περί εφαρμογήσ των δικαιωμάτων των 

αςθενϊν ςτο πλαίςιο τησ διαςυνοριακήσ υγειονομικήσ περίθαλψησ» όπωσ ενςωματϊκθκε 

ςτθν Εκνικι νομοκεςία με το νόμο 4213/2013 για λιψθ διαςυνοριακισ περίκαλψθσ 

(πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ περίκαλψθσ) ςτθ χϊρα μασ.  Διευκρινίηεται ότι ςτισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ καταβάλλεται εξ’ ολοκλήρου ιδιωτική δαπάνη  από τον Ευρωπαίο 

αςφαλιςμζνο που λαμβάνει περίκαλψθ είτε αυτόσ απευκυνκεί ςε δθμόςιο ι ιδιϊτθ πάροχο.  

Για ςχετικι ενθμζρωςθ για το εν λόγω κζμα μπορεί κανείσ να ανατρζξει ςτθν ιςτοςελίδα του 

ΕΟΠΤΤ ωσ Εκνικό θμείο Επαφισ για τθ Διαςυνοριακι Τγειονομικι Περίκαλψθ  

(http://apps.intranet.eopyy/EopyyIntranet/NationalContactPoint/Index?a_Language=el-GR). 

 

Β.  ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΓΕΚΟΝΟΜΚΚΗ ΠΕΡΚΙΑΛΨΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΚΚΟΤ   

ΦΟΡΕΚ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΟΠΤΤ Ω ΟΡΓΑΝΚΜΟ ΤΝΔΕΗ 

Οι παροχζσ ςε είδοσ που χορθγοφνται ςε αςφαλιςμζνουσ ευρωπαϊκϊν φορζων (κατθγορίεσ Ι, 

ΙΙ, ΙΙΙ τθσ παροφςθσ) από το φορζα ενόσ κράτουσ μζλουσ για λογαριαςμό του αρμόδιου φορζα 

αςφάλιςθσ άλλου κράτουσ μζλουσ, αποδίδονται ςτο ακζραιο ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 41 

του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 883/2004, Τίτλοσ ΙΙΙ, ειδικζσ διατάξεισ ςχετικά με τισ διαφορζσ κατηγορίεσ 

παροχών, ΚΕΦ. 1. 

Οι διαδικαςίεσ απόδοςθσ των εξόδων διενεργοφνται διαμζςου των Οργανιςμϊν φνδεςθσ των 

κρατϊν μελϊν όπωσ περιγράφονται ςτα άρκρα 66-68 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 987/2009, Τίτλοσ IV 

Δημοςιονομικζσ Διατάξεισ, ΚΕΦ. 1, Τμήμα 3 και ςτθν απόφαςθ S9/20-06-2013 «Σχετικά με τισ 

διαδικαςίεσ απόδοςησ για την εφαρμογή των άρθρων 35 και 41 του κανονιςμοφ (ΕΚ) αριθ. 

883/2004» τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ για το υντονιςμό των υςτθμάτων Κοινωνικισ 

Αςφάλειασ. 

Θ διεκδίκθςθ τθσ απόδοςθσ δαπανϊν από τον ΕΟΠΤΤ ωσ Οργανιςμοφ φνδεςθσ ζναντι των 

λοιπϊν Οργανιςμϊν φνδεςθσ Ευρωπαϊκϊν Φορζων για παροχζσ ςε είδοσ, ςυνδζεται άμεςα 

και αναδεικνφει τον πρωταρχικό ρόλο των παρόχων περίκαλψθσ για τθν ζγκαιρθ και ζγκυρθ 

ςυλλογι των ςχετικϊν ςτοιχείων που αφοροφν κυρίωσ ςτθ χριςθ του εντφπου δικαιϊματοσ 

για τισ αντίςτοιχεσ παροχζσ. 

τθν παροφςα φάςθ, επιχειρείται από τθν Διεφκυνςθ Διεκνϊν Αςφαλιςτικϊν χζςεων 

βελτιςτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ τθσ δαπάνθσ από όλουσ τουσ παρόχουσ και 

μετζπειτα αναηιτθςθσ αυτισ από τουσ αντίςτοιχουσ Ευρωπαϊκοφσ Οργανιςμοφσ φνδεςθσ, 

διαμζςου αναβάκμιςθσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ των απαραίτθτων 

ςτοιχείων, προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί θ απϊλεια πόρων για τθ χϊρα μασ και να 

επιταχυνκεί θ αποπλθρωμι οφειλϊν προσ τθν Ελλάδα. 

Παράλλθλα, επιχειρείται διαλειτουργικι ςφνδεςθ με τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ που 

κα επιτρζπει τον ζλεγχο τθσ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ κακϊσ και τθσ ορκότθτασ και 

πλθρότθτασ του εντφπου δικαιϊματοσ βάςει του οποίου δίδονται οι παροχζσ ςε είδοσ. 

http://apps.intranet.eopyy/EopyyIntranet/NationalContactPoint/Index?a_Language=el-GR
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Κατά το μεταβατικό ςτάδιο που διανφουμε, οφείλουν να τθροφνται απαρζγκλιτα από όλουσ 

τουσ παρόχουσ περίκαλψθσ οι ςχετικζσ οδθγίεσ που ζχουν εκδοκεί από τον ΕΟΠΤΤ (αρ. πρωτ. 

οικ.29550/25-06-2012,29553/25-06-2012,29557/25-06-2012,30920/06-07-2012,19687/06-06-

2013,23363/24-06-2014). 

Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν ορκι τιρθςθ των οδθγιϊν περί ςυμπλιρωςθσ Εντφπου 

Επίςκεψθσ Ευρωπαίου Αςφαλιςμζνου (Ε.Ε.Ε.Α.)  από όλουσ τουσ παρόχουσ υγείασ (άντληςη 

εντφπου ςτη διαδικτυακή διαδρομή: http://www.eopyy.gov.gr/DirFile/LoadFolder, επιλογή ζντυπα για 

Ευρωπαίουσ Αςφαλιςμζνουσ) κακϊσ και τθσ ςυγκζντρωςθσ όλων των απαιτοφμενων 

δικαιολογθτικϊν. 

ε κάκε περίπτωςθ, οφείλει να γίνει κατανοθτό ότι θ ορκι εφαρμογι και τιρθςθ όλων των 

διαδικαςιϊν / οδθγιϊν που προβλζπονται κατά τθ χορήγηςη τησ περίθαλψησ ςτη χϊρα μασ 

και την ταυτόχρονη δημιουργία τησ δαπάνησ που επιβαρφνει ςε πρϊτο επίπεδο τον 

προχπολογιςμό του ΕΟΠΤΤ και θ μετζπειτα αναηιτθςθ αυτισ, κακιςτά τουσ παρόχουσ 

περίκαλψθσ (δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ / ςυμβεβλθμζνουσ με το φορζα) βαςικοφσ εταίρουσ 

για τθν εφαρμογι των Ευρωπαϊκϊν Κανονιςμϊν και τθν επιτυχι υλοποίθςθ του διττοφ ρόλου 

του ΕΟΠΤΤ ωσ Οργανιςμοφ φνδεςθσ και Αρμόδιου Φορζα  του τόπου διαμονισ ι κατοικίασ. 

Παρακαλοφμε όπωσ το αρμόδιο Τπουργείο Τγείασ και οι Τγειονομικζσ Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ 

μεριμνιςουν για τθν ςχετικι ενθμζρωςθ όλων των Τπθρεςιϊν του δθμόςιου ςυςτιματοσ 

υγείασ που εποπτεφουν. 

Επιπρόςκετα, θ παροφςα εγκφκλιοσ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΟΠΤΤ, προσ 

ενθμζρωςθ παντόσ ενδιαφερομζνου προςϊπου ι φορζα παράλλθλα με τθν καμπάνια 

ενθμζρωςθσ προσ τουσ πολίτεσ που αναπτφςςει ο Οργανιςμόσ για τθ χριςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Κάρτασ Αςφάλιςθσ Αςκζνειασ (ΕΚΑΑ).   

Σζλοσ, ςυςτινουμε ςτουσ φορείσ εκ των αποδεκτϊν, οι οποίοι τθροφν ιςτοςελίδα ςτο 

Διαδίκτυο ι ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, να αναρτιςουν τθν παροφςα εγκφκλιο για ταχεία 

και άμεςθ πρόςβαςθ κάκε ενδιαφερομζνου. 

Παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε επιπλζον διευκρίνιςθ ι πλθροφορία. 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

                ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΚΟΝΣΟ 

ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

1.  Γραφείο Προζδρου 
2.  Γραφείο Αντιπροζδρου 
3. ΤΠΕΔΤΦΚΑ (Μενάδρου 64, 104 32 – Ακινα) 
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΕΟΠΤΤ 

Σμιματα Παροχϊν Αςκενείασ 

http://www.eopyy.gov.gr/DirFile/LoadFolder
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ΠΚΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

 

1. ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΤΓΕΚΑ 

α.  ΓΡΑΦΕΚΟ ΤΠΟΤΡΓΟΤ 

β.  ΓΡΑΦΕΚΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ 

γ.  ΓΡΑΦΕΚΟ ΓΕΝΚΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

δ.  ΔΚΕΤΙΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΚΑ  

     (ςχετ. το αρ. πρωτ. Α3γ/Γ.Π. 33002/15-06-15 ζγγραφό ςασ) 

ε.  ΔΚΕΤΙΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΙΜΚΑ ΦΡΟΝΣΚΔΑ & ΠΡΟΛΗΨΗ 

     ΑΡΙΣΟΣΕΛΟΤ 17-19, 101 87 – ΑΘΘΝΑ  

 

2. ΤΓΕΚΟΝΟΜΚΚΕ ΠΕΡΚΦΕΡΕΚΕ 

1Η Τ.ΠΕ.  ΑΣΣΚΚΗ 

ΗΑΧΑΡΩΦ 3, 115 21 – ΑΘΘΝΑ 

 

2Η Τ.ΠΕ. ΠΕΚΡΑΚΩ & ΑΚΓΑΚΟΤ 

ΘΘΒΩΝ 46-48, 185 43 – ΑΘΘΝΑ 

 

3Η Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΚΑ 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΟΤ 16, 546 23 – ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 

 

4Η Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΚΑ & ΙΡΑΚΗ 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΟΤ 16, 546 23 – ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 

 

5Η Τ.ΠΕ. ΙΕΑΛΚΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΝΙΚΘΣΑΡΑ 18, 412 21 – ΛΑΡΙΑ 

 

6Η Τ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΚΟΝΚΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΚΡΟΤ & ΔΤΣΚΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΩΝ – ΑΘΘΝΩΝ & ΤΠΑΣΘ 1, 264 41  

 

7Η Τ.ΠΕ. ΚΡΗΣΗ 

ΜΤΡΝΘ 26, 712 01 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 

 

3. ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΚΚΩΝ ΚΛΚΝΚΚΩΝ & ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΚΑ 

ΒΑ. ΟΦΙΑ 102, 115 29 – ΑΘΘΝΑ 

 

4. ΠΑΝΕΛΛΗΝΚΑ ΕΝΩΗ ΚΔΚΩΣΚΚΩΝ ΚΛΚΝΚΚΩΝ  

ΙΟΤΣΙΝΙΑΝΟΤ 28, 546 31 – ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 

 

5. ΠΑΝΕΛΛΗΝΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΚΑΣΡΚΚΩΝ ΔΚΑΓΝΩΣΚΚΩΝ ΚΕΝΣΡΩΝ – ΠΑΚΔΚΚ 

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 56, 106 78 – ΑΘΘΝΑ 

 

6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΚΟ ΚΑΣΡΚΚΟ ΤΛΛΟΓΟ 

ΠΛΟΤΣΑΡΧΟΤ 3, 106 75 - ΑΘΘΝΑ 

 

7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΚΚΟ ΤΛΛΟΓΟ 

ΠΕΙΡΑΙΩ 134 & ΑΓΑΘΘΜΕΡΟΤ, 118 54 - ΑΘΘΝΑ 
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