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ΘΕΜΑ: Οδηγύεσ προσ παρϐχουσ νϋων κατηγοριών ςυμβϊςεων για τη χορόγηςη
περύθαλψησ ςε αςφαλιςμϋνουσ Ευρωπαώκών Υορϋων:
Α. Παροχό υγειονομικοϑ υλικοϑ και ιατροτεχνολογικών προώϐντων
Β. Παροχό διαιτητικών τροφύμων που προορύζονται για ειδικοϑσ ιατρικοϑσ
ςκοποϑσ
Γ. Παροχό ακουςτικών βαρηκοϏασ, ορθοπεδικών και αναπνευςτικών ςυςκευών
ΦΕΣ.: 1. Η αρ. πρωτ. ΔΑ4Β/Υ204/1/οικ. 28857/22-07-2015 εγκϑκλιοσ τησ Διεϑθυνςησ
Διεθνών Αςφαλιςτικών χϋςεων του ΕΟΠΤΤ (ΑΔΑ: Β5Θ3ΟΞ7Μ-ΞΝ5)
2. Η αρ. πρωτ. ΔΑ4Β/Υ204/3/οικ. 29190/28-07-2016 εγκϑκλιοσ τησ Διεϑθυνςησ
Διεθνών Αςφαλιςτικών χϋςεων του ΕΟΠΤΤ (ΑΔΑ: 63ΚΟΟΞ7Μ-84Ι)
3. Σο αρ. πρωτ. ΔΒ4Γ/Γ55/12/οικ. 30432/18-07-2017 ϋγγραφο τησ Διεϑθυνςησ
Υαρμϊκου του ΕΟΠΤΤ (ΑΔΑ: ΧΛΜ3ΟΞ7Μ-Φ67)
ε ςυνϋχεια των ωσ ϊνω ςχετικών και προκειμϋνου να επιτευχθεύ αφενϐσ η ομαλό και εϑρυθμη
εξυπηρϋτηςη των αςφαλιςμϋνων Ευρωπαώκών Υορϋων ωσ προσ θϋματα παροχών αςθενεύασ
κατϊ τη διϊρκεια παραμονόσ τουσ ςτη χώρα μασ και αφετϋρου η διαςφϊλιςη τησ διαδικαςύασ
ςυλλογόσ και αναζότηςησ τησ δαπϊνησ απϐ τουσ Ευρωπαώκοϑσ Υορεύσ για τη χορηγηθεύςα
περύθαλψη των παροχών που αφοροϑν τισ νϋεσ κατηγορύεσ ςυμβϊςεων, παρατύθενται οι
παρακϊτω οδηγύεσ για την πλόρη ενημϋρωςη ϐλων των παρϐχων υγεύασ:
1) ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΔΙΚΑΙΟΤΦΩΝ ΚΑΣ’ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ
Κατηγορία Ι –Αςφαλιςμένοσ Ευρωπαΰκού Φορέα, κάτοχοσ Ευρωπαΰκήσ Κάρτασ
Αςφάλιςησ Αςθένειασ (ΕΚΑΑ) ή Πιςτοποιητικού Προςωρινήσ Αντικατάςταςησ
(ΠΠΑ)
Αςφαλιςμϋνοι Ευρωπαώκών Υορϋων που μετακινοϑνται απϐ το αρμϐδιο κρϊτοσ ςε ϊλλο
κρϊτοσ μϋλοσ για προςωρινό διαμονό, κϊτοχοι Ευρωπαώκόσ Κϊρτασ Αςφϊλιςησ Αςθϋνειασ
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(ΕΚΑΑ) ό Πιςτοποιητικοϑ Προςωρινόσ Αντικατϊςταςησ (ΠΠΑ), οι οπούοι ςϑμφωνα με
τουσ Ευρωπαώκοϑσ Κανονιςμοϑσ 883/2004 και 987/2009 δικαιοϑνται να λϊβουν παροχϋσ
αςθενεύασ ςε εύδοσ ςτο κρϊτοσ μϋλοσ διαμονόσ οι οπούεσ καθύςτανται ιατρικϊ αναγκαύεσ,
λαμβϊνοντασ υπϐψη τη φϑςη αυτών των παροχών και τη διϊρκεια διαμονόσ ςϑμφωνα με
την ιςχϑουςα νομοθεςύα του κρϊτουσ μϋλουσ διαμονόσ ωσ εϊν ο ενδιαφερϐμενοσ όταν
αςφαλιςμϋνοσ δυνϊμει αυτόσ.
Κατηγορία ΙΙ – Αςφαλιςμένοσ Ευρωπαΰκού Φορέα, κάτοχοσ Βιβλιαρίου Αςθένειασ
ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ)
Αςφαλιςμϋνοι Ευρωπαώκών Υορϋων οι οπούοι κατοικοϑν ςτη χώρα μασ, κϊτοχοι
Βιβλιαρύου Αςθϋνειασ ΕΥΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΣΑΜ), ωσ απϐρροια χρόςησ του ϋντυπου
δικαιώματοσ απϐ τον αρμϐδιο φορϋα του κρϊτουσ μϋλουσ απϐ το οπούο προϋρχονται:
α. Υορητοϑ εντϑπου S1, οι οπούοι επιλϋγουν να κατοικόςουν μϐνιμα ςτη χώρα μασ και
εξιςώνονται ωσ προσ τισ παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ υγεύασ με τουσ αςφαλιςμϋνουσ
Ελληνικών Υορϋων Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ.
β. Υορητοϑ εντϑπου S2, οι οπούοι εξιςώνονται ςτον τϐπο περύθαλψόσ τουσ (Ελλϊδα) ωσ
προσ την προγραμματιςμϋνη νοςηλεύα τουσ με τουσ αςφαλιςμϋνουσ Ελληνικών Υορϋων
Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ για το χρονικϐ διϊςτημα που αναφϋρεται ςτο εκδοθϋν ϋντυπο S2
(βιβλιϊριο ΙΚΑ ΕΣΑΜ ειδικοϑ τϑπου).
Η πρϐςβαςη ςε παροχϋσ που αφοροϑν τισ εν λϐγω κατηγορύεσ ςυμβϊςεων, των
αςφαλιςμϋνων Ευρωπαώκών Υορϋων Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ κατϐχων Ευρωπαώκόσ
Κϊρτασ Αςφϊλιςησ Αςθϋνειασ (ΕΚΑΑ), Πιςτοποιητικοϑ Προςωρινόσ Αντικατϊςταςησ
(ΠΠΑ) ό Βιβλιαρύου Αςθϋνειασ ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, εξαςφαλύζεται με την επύδειξη του εντϑπου
δικαιώματοσ (ΕΚΑΑ ό του ΠΠΑ ό του βιβλιαρύου ΙΚΑ-ΕΣΑΜ) και ταυτοπούηςη του κατϐχου
(με διαβατόριο ό ταυτϐτητα) ςτο δύκτυο των παρϐχων.
Οι ϐροι και οι προϒποθϋςεισ χορόγηςησ παροχών αςθενεύασ ςε εύδοσ ςτισ
προαναφερϐμενεσ κατηγορύεσ αςφαλιςμϋνων Ευρωπαώκών Υορϋων καθώσ και τησ
αναζότηςησ των εν λϐγω δαπανών απϐ τουσ Ευρωπαώκοϑσ Υορεύσ διαμϋςου του ΕΟΠΤΤ
ωσ αρμϐδιου Οργανιςμοϑ ϑνδεςησ, περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτισ ωσ ϊνω ςχετικϋσ (1)
και (2) εγκυκλύουσ του Οργανιςμοϑ και ιςχϑουν για ϐλεσ τισ κατηγορύεσ ςυμβϊςεων.
Οι κατηγορύεσ παρϐχων ακουςτικών βαρηκοϏασ, ορθοπεδικών και αναπνευςτικών
ςυςκευών που δϋχονται Ευρωπαύουσ αςφαλιςμϋνουσ θα πρϋπει να εύναι ιδιαύτερα
προςεκτικού κατϊ την υποβολό δαπανών με χρόςη τησ ΕΚΑΑ, καθϐτι θα πρϋπει να
τηροϑνται οι ϐροι και προϒποθϋςεισ των Ευρωπαώκών Κανονιςμών ϐπωσ περιγρϊφονται
ςτισ ωσ ϊνω ςχετικϋσ εγκυκλύουσ τησ Διεϑθυνςησ Διεθνών Αςφαλιςτικών χϋςεων περύ
ιατρικώσ αναγκαύου ό επεύγοντοσ ςε ςυνδυαςμϐ με την προβλεπϐμενη διϊρκεια τησ
προςωρινόσ διαμονόσ, προκειμϋνου να διαςφαλύζεται η διεκδύκηςη τησ δαπϊνησ απϐ τον
αντύςτοιχο Οργανιςμϐ ϑνδεςησ.
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2) ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΑΡΟΦΟΤ ΓΙΑ
ΑΥΑΛΙΜΕΝΟΤ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΟΡΕΩΝ
Για τισ υποβολϋσ των δαπανών προσ αποζημύωςη μϋςω του μηχανογραφικοϑ
ςυςτόματοσ του ΕΟΠΤΤ (eΔΑΠΤ παροχών) που αντιςτοιχοϑν ςτισ τρεύσ (3) νϋεσ
κατηγορύεσ ςυμβεβλημϋνων παρϐχων, «υγειονομικοϑ υλικοϑ και ιατροτεχνολογικών
προώϐντων», «διαιτητικών τροφύμων που προορύζονται για ειδικοϑσ ιατρικοϑσ ςκοποϑσ»
και «ακουςτικών βαρηκοϏασ, ορθοπεδικών και αναπνευςτικών ςυςκευών» και αφοροϑν
αςφαλιςμϋνουσ Ευρωπαώκών Υορϋων, θα πρϋπει να τηροϑνται ϐλεσ οι οδηγύεσ και
προθεςμύεσ ϐπωσ ϋχουν όδη κοινοποιηθεύ εύτε μϋςω ςχετικών ανακοινώςεων /
εγγρϊφων του Οργανιςμοϑ εύτε μϋςω προςωπικών μηνυμϊτων.
Επιπρϐςθετα, οι εν λϐγω πϊροχοι θα πρϋπει να αποςτϋλλουν ςτο Κϋντρο Διαλογόσ
ΕΟΠΤΤ ωσ φυςικϐ αρχεύο, μαζύ με τα υπϐλοιπα παραςτατικϊ που προβλϋπονται για την
πληρωμό τουσ, φωτοαντύγραφο τησ Ευρωπαώκόσ Κϊρτασ Αςφϊλιςησ Αςθενεύασ
(Ε.Κ.Α.Α.) ό Πιςτοποιητικοϑ Προςωρινόσ Αντικατϊςταςησ (Π.Π.Α.) ό τησ πρώτησ ςελύδασ
του βιβλιαρύου αςθενεύασ ΕΥΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΣΑΜ).
Επιςημαύνεται ϐτι για την υποβολό των δαπανών που αφοροϑν αςφαλιςμϋνουσ
Ευρωπαώκών Υορϋων θα πρϋπει επιπλϋον να πραγματοποιεύται φϐρτωςη ςαρωμϋνησ
εικϐνασ ςε αρχεύο Acrobat Reader (pdf) του προαναφερϐμενου εντϑπου δικαιώματοσ
(ΕΚΑΑ ό ΠΠΑ ό βιβλιαρύου αςθενεύασ) υποχρεωτικϊ.
Η ςυμπλόρωςη και υποβολό του ϋντυπου επύςκεψησ Ευρωπαύου αςφαλιςμϋνου
(Ε.Ε.Ε.Α.) ό ατομικοϑ δελτύου χρϋωςησ αςθενό για πολύτεσ Ε.Ε. που αποςκοποϑςε ςτην
διαςφϊλιςη τησ μετϋπειτα αναζότηςησ τησ δαπϊνησ απϐ το αντύςτοιχο κρϊτοσ μϋλοσ τησ
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ του αςφαλιςμϋνου ςτον οπούο παραςχϋθηκαν οι αντύςτοιχεσ
παροχϋσ, δεν απαιτεύται πλϋον εφϐςον ςυμπληρώνονται ορθϊ ϐλα τα υποχρεωτικϊ
πεδύα τησ εφαρμογόσ eΔΑΠΤ και πραγματοποιεύται φϐρτωςη του εντϑπου δικαιώματοσ.
3) ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΑΥΑΛΙΜΕΝΟΤ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΟΡΕΩΝ
Εφϐςον ο αςφαλιςμϋνοσ δεν μπορεύ να αποδεύξει το δικαύωμα του ςε παροχϋσ αςθενεύασ
ςε εύδοσ επιδεικνϑοντασ το αντύςτοιχο ϋντυπο δικαιώματοσ τη ςτιγμό που η ιατρικό
περύθαλψη καθύςταται αναγκαύα ςτο κρϊτοσ μϋλοσ προςωρινόσ διαμονόσ, θα πρϋπει να
πληρώςει ο ύδιοσ τισ παροχϋσ και μετϋπειτα μπορεύ να υποβϊλλει αύτηςη αποζημύωςησ των
δαπανών απϐ το αρμϐδιο κρϊτοσ μϋλοσ η οπούα θα εξεταςθεύ κατϊ την κεύμενη νομοθεςύα.
Τπενθυμύζεται ςε ϐλουσ τουσ παρϐχουσ υγεύασ ςτουσ οπούουσ καταβϊλλεται ιδιωτικό
δαπϊνη απϐ Ευρωπαύουσ αςφαλιςμϋνουσ, ϐτι θα πρϋπει να παρϋχουν ςε αυτοϑσ ϐλα τα
απαραύτητα και νϐμιμα κατϊ την Εθνικό νομοθεςύα δικαιολογητικϊ πλόρωσ και ευκρινώσ
ςυμπληρωμϋνα, προκειμϋνου οι τελευταύοι να μπορϋςουν ςτη ςυνϋχεια ϐταν επιςτρϋψουν
ςτη χώρα προϋλευςόσ τουσ να υποβϊλλουν τα ορθϊ δικαιολογητικϊ για να εξεταςθεύ η
δυνατϐτητα αποζημύωςησ απϐ τον αςφαλιςτικϐ τουσ Υορϋα.
Ειδικϐτερα, τα δικαιολογητικϊ που απαιτοϑνται περιλαμβϊνουν ιατρικό γνωμϊτευςη –
διϊγνωςη εκδοθεύςα απϐ το θερϊποντα ιατρϐ για την πϊθηςη του αςθενό και αντύςτοιχο
τιμολϐγιο / απϐδειξη πληρωμόσ για κϊθε παροχό αρμοδύωσ υπογεγραμμϋνα και
ςφραγιςμϋνα. Επύςησ, για τισ περιπτώςεισ υγειονομικοϑ υλικοϑ, ιατροτεχνολογικών
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προώϐντων , διαιτητικών ςκευαςμϊτων ειδικόσ διατροφόσ που ϋχουν αγοραςθεύ, θα
πρϋπει να υπϊρχει απαραιτότωσ η ςυνταγό του ιατροϑ και η απϐδειξη.
Κατϐπιν των ανωτϋρω, παρακαλοϑμε για την ορθό εφαρμογό και τόρηςη ϐλων των
διαδικαςιών / οδηγιών που προβλϋπονται για τουσ αςφαλιςμϋνουσ Ευρωπαώκών Υορϋων
κατϊ τη χορόγηςη τησ περύθαλψησ ςτη χώρα μασ και την ταυτϐχρονη δημιουργύα
τησ δαπϊνησ ϐπωσ περιγρϊφονται ανωτϋρω.
Παραμϋνουμε ςτη διϊθεςό ςασ για κϊθε επιπλϋον διευκρύνιςη ό πληροφορύα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΤΤ
ΩΣΗΡΙΟ ΜΠΕΡΙΜΗ
Επ. Καθηγητόσ
Πανεπιςτημύου Πειραιώσ
ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφεύο Προϋδρου
Γραφεύο Αντιπροϋδρου
Διεϑθυνςη Ελϋγχου και Εκκαθϊριςησ
Διεϑθυνςη Πληροφορικόσ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΕ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΕΟΠΤΤ
Σμόματα Παροχών Αςθενεύασ

Ακριβϋσ Αντύγραφο
Σμόμα Γραμματεύασ ΕΟΠΤΤ
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ
1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (ΠΙ)
ΠΛΟΤΣΑΡΦΟΤ 3, 106 75 – ΑΘΗΝΑ
(email: pis@pis.gr)

2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (ΠΥ)
ΠΕΙΡΑΙΨ 134 & ΑΓΑΘΗΜΕΡΟΤ, 118 54 – ΑΘΗΝΑ
(email: pfs@ath.forthnet.gr)
3. ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (ΕΙΒ)
ΛΕΨΥ. ΚΗΥΙΙΑ 108, 115 26 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
(email: info@seiv.gr)
4. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΕΜΥΤΣΕΤΙΜΟΤ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΤ &
ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ (ΠΑ.Τ.Π.Ο.Τ.)
ΓΑΜΒΕΣΑ 6, ΑΘΗΝΑ
(email: pasypoy2012@gmail.com)
5. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΠΑ.Τ.Π.Ι.Ε.)
ΘΕΜΙΣΟΚΛΕΟΤ 1 & ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ, ΑΘΗΝΑ
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