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                                       Οξγαληζκφο                                                           

 Ε.Ο.Π.Τ.Τ           Παξνρήο                                 

                                       Τπεξεζηψλ          

                                       Τγείαο                                   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΤΓΕΙΑ 

                 ΠΡΟ:   

Δ/ΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ   

ΣΑΥ. Δ/ΝΗ : ΚΗΦΙΙΑ 39      

Σ. Κ: 151 23   ΜΑΡΟΤΙ  

ΣΗΛ. 210 6871719  

FAX: 210 6871789  

  

    
  

            

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

ΑΘΗΝΑ 23/1/2012      

 

Απ. Ππωη. 536           

  

 

ΠΡΟ    

Όιεο ηηο Τγεηνλνκηθέο δνκέο ηνπ 

ΔΟΠΤΤ 

1. Ννκαξρηαθέο & Σνπηθέο 

Μνλάδεο (πξσελ ΙΚΑ –

ΔΣΑΜ) 

2. Τπνθαηαζηήκαηα & 

Παξαξηήκαηα ΙΚΑ – ΔΣΑΜ 

(γηα ηηο ππεξεζίεο πγείαο 

ΔΟΠΤΤ  πνπ δελ 

ιεηηνπξγνχλ κε απηνηέιεηα) 

3. ΟΠΑΓ –Γ/λζε Τγεηνλ. 

Πεξίζαιςεο  

4. ΟΑΔΔ –Γελ. Γ/λζε 

Αζθάιηζεο Κιάδνο Τγείαο 

5. ΟΓΑ Γ/λζε Παξνρψλ 

Παηεζίσλ 30 Αζήλα 

 

 Κοινοποίηζη :           

 1. Γξ. Πξνέδξνπ 

           2. Γξ. Αληηπξνέδξνπ θ. Νηθφιε 

 3. Γξ. Αληηπξνέδξνπ θ. νπιηψηε 
 

 

 

 

Θέμα: «Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο  

               αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ» 

 

 

Ι. Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.γηα ηαηξηθή εμέηαζε, 

ζπληαγνγξάθεζε θαη αλαγξαθή εμεηάζεσλ κπνξνχλ λα εμππεξεηνχληαη: 

 

1. Απφ ηηο Τπεξεζίεο Τγείαο ηνπ ΔΟΠΤΤ (πνιπταηξεία, ηαηξεία 

θ.ιπ. πξψελ ΙΚΑ – ΔΣΑΜ). 

2. Απφ ηνπο ζρεκαηηζκνχο ηνπ ΔΤ (εμσηεξηθά ηαηξεία Κξαηηθψλ 

Ννζνθνκείσλ, Κέληξα Τγείαο, αγξνηηθά ηαηξεία). 

ΑΔΑ: Β44ΗΟΞ7Μ-ΓΜΤ



 2 

3. Απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο (ζπκβεβιεκέλνπο) κε ηνλ ΔΟΠΤΤ 

γηαηξνχο (ε ιίζηα έρεη ήδε αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.eopyy.gov.gr/MedSupplier/Index θαζψο θαη ζηνπο 

δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο ησλ εληαζζφκελσλ ζηνλ Οξγαληζκφ 

θνξέσλ),  

4. Απφ ηνπο ηδηψηεο γηαηξνχο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί κφλν γηα  

ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ θαη παξαπνκπή παξαθιηληθψλ 

εμεηάζεσλ και μόνο ηλεκηπονικά.  

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ : 

- Όηαλ ν αζθαιηζκέλνο απεπζχλεηαη ζε πηζηνπνηεκέλν ηδηψηε 

γηαηξφ ην θφζηνο ηεο επίζθεςεο βαξχλεη ηνλ αζθαιηζκέλν 

θαη δελ απνδίδεηαη απφ ηνλ Φνξέα. 

 

- ηα πνιπηαηξεία - ηαηξεία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. (πξψελ Μνλάδεο 

Τγείαο ηνπ ΙΚΑ -ΔΣΑΜ) εμππεξεηνχληαη φινη νη    

αζθαιηζκέλνη ηνπ ΔΟΠΤΤ.  

 

- Οη ειεγθηέο γηαηξνί ηνπ ΔΟΠΤΤ ( πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο, κφληκνη θαη απηνί πνπ έρνπλ 

ζχκβαζε νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ εμππεξεηνχλ φινπο 

ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ.  

 

 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΧΝ – ΔΙΑΓΝΧΣΙΚΧΝ 

ΕΞΕΣΑΕΧΝ 

 

Γηα ηε δηελέξγεηα παξαθιηληθψλ – δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ νη 

αζθαιηζκέλνη απεπζχλνληαη: 

 

 ηηο πγεηνλνκηθέο δνκέο ηνπ ΔΟΠΤΤ (πξψελ Μνλάδεο Τγείαο 

ΙΚΑ – ΔΣΑΜ). 

 ηα εξγαζηήξηα ησλ  ζρεκαηηζκψλ ηνπ ΔΤ (εμσηεξηθά ηαηξεία 

Κξαηηθψλ Ννζνθνκείσλ – Κέληξα Τγείαο). 

 ηνπο ζςμβεβλημένοςρ κε ηνλ ΔΟΠΤΤ ηδησηηθνχο παξφρνπο 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο  (ιίζηα ησλ νπνίσλ ζα αλαξηεζεί 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΟΠΤΤ). 

 

Ο γηαηξφο πνπ εμεηάδεη ηνλ αζζελή ςποσπεούηαι λα ειέγρεη ηην 

ηαςηοπποζωπία και ηην αζθαλιζηική ηνπ ικανόηηηα θαη να 

αναγπάθει, ζηην πεπίπηωζη σειπόγπαθηρ παπαπομπήρ, ζηο βιβλιάπιο 

ςγείαρ ηος  ηηο παξαθιηληθέο εμεηάζεηο ηηο νπνίεο παξαγγέιιεη .  
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Η  ζεψξεζε – έγθξηζε δίδεηαη απφ ηνπο ειεγθηέο κφλν γηα ηα ρεηξφγξαθα 

παξαπεκπηηθά γηα εμεηάζεηο πνζνχ άλσ ησλ 100 € εληφο (10) εκεξψλ 

απφ ηελ αλαγξαθή ηνπο. Γηα ηα ειεθηξνληθά παξαπεκπηηθά δελ 

απαηηείηαη έγθξηζε. Δπίζεο δελ απαηηείηαη έγθξηζε φηαλ ε εμέηαζε 

εθηειείηαη απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο ηνπ ΔΟΠΤΤ, ή απφ ηα εξγαζηήξηα 

ησλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ ΔΤ αλεμαξηήησο πνζνχ.   

 

Η εμέηαζε εθηειείηαη εληφο (30) εκεξψλ απφ  ηελ εκεξνκελία ζεψξεζεο, 

φηαλ απαηηείηαη έγθξηζε ειεγθηή θαη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ 

παξαπεκπηηθνχ, φηαλ δελ απαηηείηαη ζεψξεζε.  

 

Οη αζθαιηζκέλνη (άκεζα θαη έκκεζα) ζπκκεηέρνπλ ζηε δαπάλε ησλ 

εμεηάζεσλ κε πνζνζηφ 15% φηαλ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

ζπκβεβιεκέλνπο ιδιώηερ παξφρνπο.  

 

Γελ πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ φηαλ : 

- νη εμεηάζεηο εθηεινχληαη εληφο ησλ δνκψλ  ηνπ Οξγαληζκνχ 

ή ησλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ ΔΤ.  

- νη εμεηάζεηο αθνξνχλ  πξνκεηακνζρεπηηθφ ή 

κεηακνζρεπηηθφ έιεγρν θαη εθηεινχληαη ζε 

εμνπζηνδνηεκέλα θέληξα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θξαηηθά 

λνζνθνκεία ή ΝΠΙΓ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα.  

               - Δπίζεο δελ πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή γηα ηε δηελέξγεηα 

εμεηάζεσλ πνπ γίλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο πξνιεπηηθήο 

ηαηξηθήο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηνλ Δληαίν Καλνληζκφ Παξνρψλ Τγείαο ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

                     Παπαπεμπηικά πος εκδίδονηαι ηλεκηπονικά ή 

σειπόγπαθα  και αθοπούν εξεηάζειρ πποληπηικήρ 

ιαηπικήρ με μηδενική ζςμμεηοσή, ο παπαγγέλλων ιαηπόρ 

θα ππέπει να αναγπάθει επί ηος παπαπεμπηικού όηι 

ππόκειηαι για εξεηάζειρ πος διενεπγούνηαι ζηα πλαίζια 

πποληπηικού ελέγσος, ζύμθωνα με ηον Ε.Κ.Π.Τ. ηος 

Ε.Ο.Π.Τ.Τ. και θα αναγπάθονηαι ζηο βιβλιάπιο 

Αζθενείαρ.  

 

Η δαπάνη για διενέπγεια εξεηάζεων ζε μη ζςμβεβλημένοςρ θοπείρ 

βαπύνει ηον αζθαλιζμένο και δεν αποδίδεηαι από ηον ΕΟΠΤΤ.  

 

 

Για ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΦΗ νη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΔΟΠΤΤ 

εμππεξεηνχληαη απφ: 
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 ¨Όια ηα Κξαηηθά Ννζνθνκεία. 

 Σηο ζπκβεβιεκέλεο κε ηνλ ΔΟΠΤΤ ηδησηηθέο θιηληθέο, ε ιίζηα ησλ 

νπνίσλ ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 

Γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ αζζελνχο ζε ζπκβεβιεκέλε ηδησηηθή θιηληθή 

απαηηείηαη ιαηπική γνωμάηεςζη απφ ην ζεξάπνληα ηαηξφ ζηελ νπνία ζα 

αηηηνινγείηαη ε αλάγθε γηα λνζειεία. Η εηζαγσγή ζα αλαγγέιιεηαη 

ηλεκηπονικά απφ ηε λνζειεπηηθή κνλάδα πνπ ππνδέρεηαη ηνλ αζζελή 

θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ην ππ. Αξηζκ. Οηθ. 

145/11.1.2012 έγγξαθν, ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Οξγαληζκνχ, θαζψο θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ησλ εληαζζφκελσλ κε ηνλ 

ΔΟΠΤΤ θνξέσλ.  

 

Η έμνδνο ηνπ αζζελνχο απφ ηε λνζειεπηηθή κνλάδα αλαγγέιιεηαη άκεζα 

κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ αλαγγέιιεηαη θαη ε είζνδνο.   

 

Ο έιεγρνο ηεο αζθαιηζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αζζελνχο πξνθχπηεη απφ ην 

βηβιηάξην αζζελείαο θαη αποκλειζηικά ςπόσπεορ θαη ππεχζπλνο απηνχ 

ηνπ ειέγρνπ  είναι η νοζηλεςηική μονάδα πος ςποδέσεηαι ηον αζθενή.  

 

Γηα λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κε 

ζπκβεβιεκέλε λνζειεπηηθή κνλάδα, ε δαπάλε βαξχλεη αποκλειζηικά 

και μόνο ηον αζθαλιζμένο ρσξίο δηθαίσκα αλαδήηεζεο απηήο απφ ηνλ 

θνξέα.  

 

αο γλσξίδνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηελ αξ. Φ 80000/νηθ.32115/2009 

Κ.Τ.Α. πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 3010/Σ.Β./29-12-2011 νη 

ζπκβεβιεκέλνη κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.  πάξνρνη πγείαο (Ννζνθνκεία, 

ηδησηηθέο θιηληθέο, εξγαζηήξηα) θα ςποβάλλοςν δικαιολογηηικά για 

εκκαθάπιζη ζηιρ Πεπιθεπειακέρ Τπηπεζίερ ηος Ε.Ο.Π.Τ.Τ. (Ππώην 

Τ.Π.Α.Δ).  

 

 

 

Δ. ΟΠΣΙΚΑ – ΓΤΑΛΙΑ ΟΡΑΕΧ 

 

O E.Ο.Π.Τ.Τ. ρνξεγεί ζηνπο αζθαιηζκέλνπο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

νπηηθήο ηνπο νμχηεηαο ηα παξαθάησ είδε θαη σο εμήο :  

 

Έλα δεπγάξη γπαιηά ή θαθνχο επαθήο. 

 

Γηα δηθαηνχρνπο άλσ ησλ 40 εηψλ εθφζνλ ππάξρεη ηαηξηθή έλδεημε 

ρνξεγεί 2 δεχγε: 
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Έλα κπσπίαο  80,00 Δπξψ   θαη   Έλα πξεζβπσπίαο   60,00 Δπξψ    ή  

 

Γηπινεζηηαθά  ή  πνιπεζηηαθά  ή   πνιπεζηηαθνχο θαθνχο επαθήο   

140,00 Δπξψ. 

 

Φαθφο επαθήο  40,00 Δπξψ έθαζηνο 

 

ε παηδηά έσο 12 εηψλ ρνξεγείηαη ζθειεηφο κε θαθνχο αζθαιείαο 

(άζξαπζηα)  100,00 Δπξψ 

 

Γελ παξαθξαηείηαη ζπκκεηνρή. 

 

Η αληηθαηάζηαζε ΟΛΩΝ ησλ αλσηέξσ εηδψλ δελ δηθαηνινγείηαη πξηλ 

ηελ παξέιεπζε αλά 2εηία. 

 

Γηθαηνινγεηηθά:  

 

Παξαπεκπηηθφ νθζαικηάηξσλ ηνπ ΔΟΠΠΤ  ή  ζπκβεβιεκέλσλ. 

Απφδεημε πψιεζεο -κεραλνγξαθηθή ή απφ θνξνινγηθή ηακεηαθή κεραλή 

ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αζθ/λνπ θαη ζα 

πεξηγξάθεηαη ην ρνξεγνχκελν είδνο. 

 

Δπί ηνπ παξαπεκπηηθνχ ην νπηηθφ θαηάζηεκα βεβαηψλεη ελππφγξαθα φηη 

εθηέιεζε επαθξηβψο ηελ παξαπνκπή ηνπ ηαηξνχ. 

       

Δλεκέξσζε ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο κε φια ηα ζηνηρεία ηεο παξνρήο, γηα 

ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο. 

 

 

ΑΚΟΤΣΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑ 

       

Ο ΔΟΠΤΤ ρνξεγεί αθνπζηηθά βαξεθνΐαο κε απνδνηέν πνζφ πνπ 

αλέξρεηαη ζηα 400, 00 Δπξψ (αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηεκαρίσλ). 

 

Αληηθαηάζηαζε θάζε 4 έηε. 

 

Γηα παηδηά έσο 15 εηψλ αληηθαηάζηαζε θάζε έηνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ε αθνπζηηθή ηνπο νμχηεηα παξνπζηάδεη ζεκαληηθή κείσζε, γεγνλφο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ζπγθξηηηθά αθνπνγξάκκαηα θαη πάλσ απφ 50 decibell 

βαξεθνΐαο. 

                                                                                             

Γηθαηνινγεηηθά:   

ΑΔΑ: Β44ΗΟΞ7Μ-ΓΜΤ



 6 

παξαπεκπηηθφ ηαηξψλ ΩΡΛ ηνπ ΔΟΠΠΤ   ή ζπκβεβιεκέλσλ. 

 

Αθνπφγξακκα. 

 

Απφδεημε πψιεζεο-κεραλνγξαθηθή  ή απφ θνξνινγηθή ηακεηαθή κεραλή 

ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αζθ/λνπ,  ζα 

πεξηγξάθεηαη ην είδνο θαη ν ζεηξηαθφο αξηζκφο ηνπ . 

 

Δλεκέξσζε ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο κε φια ηα ζηνηρεία ηεο παξνρήο, γηα 

ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ ζε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο. 

 

Γελ παξαθξαηείηαη ζπκκεηνρή.  Γελ θαηαβάιινληαη δαπάλεο επηζθεπήο 

ζπζθεπψλ. 

 

 

 

                                                                   Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  

                                                              

    Αθξηβέο Αληίγξαθν                          ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΦΔΙΑΓΗ 

   Σκήκα Γξακκαηείαο 
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