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                                       ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          
       
 

 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΕΘΝΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
Πληροφορίες: Ευαγ. Ζευκιλή 
Τηλ.: 210 6871725 
Fax:  210 6871795 
Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39  
ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ 151 23 
E-mail: 

       
    ΑΘΗΝΑ  25/06/2012 
                                 
    Αριθ. Πρωτ. :οικ. 29550 

  
 ΠΡΟΣ  

1. Το Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών 
    και Μονάδων Υγείας 
    Βασ.Σοφίας 102  
    ΑΘΗΝΑ-  Τ.Κ  11528 
 

2. Την Πανελλήνια Ένωση 
    Ιδιωτικών Κλινικών 
    Ιουστινιανού 28  
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- Τ.Κ 54631  
 
3. Τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιατρικών 
    Διαγνωστικών Κέντρων- ΠΑΣΙΔΙΚ    
    Πανεπιστημίου 56 
    ΑΘΗΝΑ – Τ.Κ. 10678 
          

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
- Όλες οι Περιφερειακές  

Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ 

                                   
ΘΕΜA: « Οδηγίες προς τις συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικές κλινικές – 

Ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε 

Eυρωπαίους  ασφαλισμένους» 

 

Σχετ.:  To αριθ. Γ32/484/10.06.2004 γενικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Υπηρεσιών 

Υγείας ΙΚΑ -ΕΤΑΜ 

        

Μετά την από 01/01/2012 έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και την εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας 

(Ε.Κ.Π.Υ), κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία της εκ μέρους σας 

παροχής της αναγκαίας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης προς τους 

Eυρωπαίους ασφαλισμένους . 

Υπενθυμίζουμε ότι πρόσβαση στην αναφερόμενη περίθαλψη έχουν οι κάτοχοι 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α), Πιστοποιητικού 

Προσωρινής  Αντικατάστασης (Π.Π.Α) ή Βιβλιαρίου Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

 

Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

 

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη για τους Ευρωπαίους ασφαλισμένους όπως και για τους 

ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ αφορά παρακλινικές, διαγνωστικές εξετάσεις που 

παρέχονται από τα εργαστήρια των συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών, καθώς και από 
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τα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται 

στο άρθρο 8 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ). 

Για τους Ευρωπαίους ασφαλισμένους απαιτείται η επίδειξη της Ευρωπαϊκής 

Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α) ή του Πιστοποιητικού Προσωρινής 

Αντικατάστασης (Π.Π.Α) ή του Βιβλιαρίου Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα οποία στη 

συνέχεια θα πρέπει να φωτοτυπηθούν και να συμπεριληφθούν στα υπόλοιπα 

παραστατικά  που απαιτούνται για την εκκαθάριση της δαπάνης. 

  

 B.ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

 

Η δευτεροβάθμια περίθαλψη (νοσηλεία) προς τους Ευρωπαίους ασφαλισμένους 

παρέχεται από τις συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, αντίστοιχα με όσα ισχύουν και για 

τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, δηλαδή κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης για νοσηλεία 

από ιατρό του ΕΟΠΥΥ και με τις ίδιες διαδικασίες που έχουν καθιερωθεί (ηλεκτρονική 

αναγγελία και έκδοση εισιτηρίου από την κλινική).  

Κατά την παροχή δευτεροβάθμιας περίθαλψης απαιτείται: 

-Επίδειξη της Ε.Κ.Α.Α  ή του ΠΠΑ ή του Βιβλιαρίου Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά την 

προσέλευσή του στην κλινική και ταυτοποίηση του κατόχου (με ταυτότητα ή 

διαβατήριο).  

-Φωτοτυπία της Ε.Κ.Α.Α ή του ΠΠΑ ή του Βιβλιαρίου Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πρώτη 

σελίδα). 

-Συμπλήρωση του εντύπου Επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισμένου (Ε.Ε.Ε.Α). 

 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

Α.ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

 

Η  υποβολή των δαπανών περίθαλψης για τους Ευρωπαίους ασφαλισμένους θα γίνεται 

ανά μήνα όπως και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, ηλεκτρονικά και με 

παράλληλη κατάθεση φυσικών παραστατικών στις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ 

(πρώην ΥΠΑΔ), με έκδοση κοινού τιμολογίου. 

Επιπλέον για τους Ευρωπαίους ασφαλισμένους, θα πρέπει στα σχετικά 

παραπεμπτικά να επισυνάπτεται φωτοτυπία της  Ε.Κ.Α.Α ή του ΠΠΑ ή του 

Βιβλιαρίου Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πρώτη σελίδα). 

 

   

Β.ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  

 

Στην παρούσα φάση η υποβολή των δαπανών για τους ευρωπαίους ασφαλισμένους θα 

γίνεται ανά μήνα όπως και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, με κατάθεση φυσικών 

παραστατικών και έκδοση κοινού τιμολογίου στις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ 

(πρώην ΥΠΑΔ). 

Τα φυσικά παραστατικά για τους Ευρωπαίους ασφαλισμένους θα υποβάλλονται σε 

χωριστό φάκελο στον οποίο εκτός των άλλων, θα συμπεριλαμβάνεται συμπληρωμένη σε 

τρία αντίγραφα η «Κατάσταση Λογαριασμών Νοσηλευθέντων κατόχων ΕΚΑΑ, ΠΠΑ 

ή Βιβλιαρίου Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» , στην οποία θα επισυνάπτονται :  

-Φωτοτυπία της ΕΚΑΑ ή του ΠΠΑ ή του Βιβλιαρίου Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(πρώτη σελίδα) 
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-Συμπληρωμένο το Έντυπο Επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισμένου (Ε.Ε.Ε.Α). 

-Δύο αντίγραφα της «Κατάστασης  Ανάλυσης  Δαπανών  Νοσηλείας  για Παροχές 

Υψηλού Κόστους» στην οποία συμπεριλαμβάνονται αναλυτικά παροχές υψηλού 

κόστους (π.χ, βηματοδότες, απινιδωτές), σε περίπτωση που έχει γίνει χρήση τέτοιων 

υλικών. 

Η διαδικασία αυτή ισχύει έως την ολοκλήρωση της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής 

δαπανών για την οποία θα ενημερωθείτε σχετικά. 

 

Επισημαίνουμε ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει δαπάνες πρωτοβάθμιας ή 

δευτεροβάθμιας  περίθαλψης που πραγματοποιούνται σε μη συμβεβλημένες 

ιδιωτικές κλινικές. 

 

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι τα σχετικά έντυπα που αφορούν Ευρωπαίους 

ασφαλισμένους, αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσής τους καθώς και υποδείγματα 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης (Ε.Κ.Α.Α), Πιστοποιητικού Προσωρινής 

Αντικατάστασης(Π.Π.Α) και Βιβλιαρίου Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να καταστούν 

εύκολα αναγνωρίσιμα, έχουν αναρτηθεί και μπορούν να αναζητηθούν στο διαδικτυακό 

τόπο του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr) στην επιλογή «ΕΝΤΥΠΑ /ΕΓΓΡΑΦΑ / ΕΝΤΥΠΑ-

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ/ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ» σε αναθεωρημένη 

μορφή. 

 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά όλα τα μέλη των Συνδέσμων και της Ένωσης 

Ιδιωτικών Κλινικών για την απρόσκοπτη και αυστηρή τήρηση των περιγραφόμενων 

διαδικασιών, καθώς αφορούν την ορθή και έγκαιρη αναζήτηση δαπανών από τους ξένους 

ασφαλιστικούς φορείς.  

 

                                                                                   

 

                                                                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

                                                                                    ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :                                                                         

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Ο.Π.Υ.Υ 

1.Γραφείο  Προέδρου 

2.Αντιπροέδρο  Α΄κ. Νικόλη  

3.Αντιπροέδρο Β΄ κ.Σουλιώτη 

4.Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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