
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ 

Ε.Κ.Α.Α., Π.Π.Α. ή ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  

 

Στα πλαίσια λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των ευρωπαίων 
ασφαλισμένων κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.), 

Προσωρινού Πιστοποιητικού Αντικατάστασης (Π.Π.Α), ή Βιβλιαρίου Υγείας, σας 
ενημερώνουμε ότι: 
 

1. Οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατροί  (σχετική και η από 17/1/2012 
ανακοίνωση του Οργανισμού), θα πρέπει για τους ευρωπαίους ασφαλισμένους 

να συμπληρώνουν υποχρεωτικά το Έντυπο Επίσκεψης Ευρωπαίου 
Ασφαλισμένου (Ε.Ε.Ε.Α.) και να το αποστέλλουν στην αρμόδια Περιφερειακή 
Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΥΠΑΔ) προκειμένου μέσω αυτού να 

αναζητηθούν οι δαπάνες από τους ξένους φορείς. Στην ηλεκτρονική υπηρεσία 
που αφορά τις ιατρικές επισκέψεις (e-dapy), οι συμβεβλημένοι ιατροί θα πρέπει 
να συμπληρώνουν τα στοιχεία των ευρωπαίων ασφαλισμένων και τη χώρα 

προέλευσης.   Επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλουν τα συμπληρωμένα Ε.Ε.Ε.Α. 
τα οποία θα συνοδεύονται από φωτοαντίγραφα της Ε.Κ.Α.Α. ή του Π.Π.Α, ή της 

πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 
πληρωμής που αφορούν τη συγκεκριμένη υποβολή στην αρμόδια Περιφερειακή 
Δ/νση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  Επισημαίνεται ότι το Ε.Ε.Ε.Α. έχει αναδιαμορφωθεί και 

θα είναι διαθέσιμο στη νέα του μορφή (με τις οδηγίες συμπλήρωσής του) μέσω 
της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (www.eopyy.gov.gr) στην επιλογή «ΕΝΤΥΠΑ / 

ΕΓΓΡΑΦΑ / ΕΝΤΥΠΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ /ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ». Στην ίδια επιλογή θα βρίσκονται προς διευκόλυνση των 
συμβεβλημένων ιατρών  αντίστοιχα δείγματα Ε.Κ.Α.Α, Π.Π.Α και της ετικέτας 

του βιβλιαρίου υγείας. Επιπλέον, θα μπορούν να το αναζητήσουν σε έντυπη 
μορφή και στις Μονάδες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).  

 

Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί η περίπτωση βιβλιαρίου υγείας ειδικού τύπου 
(χρώματος μπεζ) για το οποίο δεν συμπληρώνεται Ε.Ε.Ε.Α. αλλά απαιτείται 

παράδοση του ροζ αποκόμματος στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.   

 

2. Οι μη συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ιατροί στην παρούσα φάση δεν θα ήταν 
σκόπιμο να εξυπηρετούν ευρωπαίους ασφαλισμένους για λόγους δυσχέρειας στη 

μετέπειτα αναζήτηση της συγκεκριμένης δαπάνης.     
 

3. Οι Πάροχοι Υγείας έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν και να καταθέσουν 

σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, τις νεότερες  εκδόσεις των Καταστάσεων που 
αφορούν τις δαπάνες των ευρωπαίων ασφαλισμένων, (όπως και του 
αναθεωρημένου Εντύπου Επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισμένου Ε.Ε.Ε.Α.) με τις 

αντίστοιχες οδηγίες συμπλήρωσής τους στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
(www.eopyy.gov.gr) στην επιλογή «ΕΝΤΥΠΑ / ΕΓΓΡΑΦΑ / ΕΝΤΥΠΑ-

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ /ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ». Οι 
Καταστάσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:  

 

 α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΤΟΧΩΝ Ε.Κ.Α.Α, Π.Π.Α.     
     ή ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ  

 

http://www.eopyy.gov.gr/
http://www.eopyy.gov.gr/


      
 β) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ Ε.Κ.Α.Α.,   
     Π.Π.Α. ή ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ) 

 
 γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΨΗΛΟΥ    
    ΚΟΣΤΟΥΣ 

 
Διευκρινίζεται ότι για την καταβολή δαπάνης από την πλευρά των ευρωπαίων 

ασφαλισμένων ισχύει ό,τι και για τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με 
τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.).  
 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω διαδικασίες επιβάλλεται να τηρηθούν απαρέγκλιτα 
προκειμένου να αναζητηθούν από τη χώρα μας οι δαπάνες περίθαλψης από τους 

ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς φορείς. Ο φορέας διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα 
ελέγχου της εκ μέρους σας τήρησης των διαδικασιών.  
 

 
 
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             
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