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 υναδϋλφιςςεσ, υνϊδελφοι, 

Απϐ τισ αρχϋσ του 2012 τϋθηκε ςε λειτουργύα ο νϋοσ Αςφαλιςτικϐσ Οργανιςμϐσ 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., (Εθνικόσ Οργανιςμόσ Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ) που προϋκυψε 

απϐ την ενοπούηςη των Αςφαλιςτικών Σαμεύων, ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, ΟΠΑΔ-ΣΤΔΚΤ, ΟΑΕΕ 

(ΣΕΒΕ) και ΟΓΑ, με τον οπούο ςυρρικνώνονται περαιτϋρω οι παροχϋσ 

Ιατροφαρμακευτικόσ και Νοςοκομειακόσ Περύθαλψησ και καταργείται το 

δικαίωμα τησ Δωρεάν Υγείασ. 

Παρϊ το γεγονϐσ ϐτι η θϋςη ςε ιςχϑ του νϋου Οργανιςμοϑ εύχε προγραμματιςτεύ απϐ 

τισ αρχϋσ Νοεμβρύου, δεν υπόρξε πλατιϊ ενημϋρωςη των αςφαλιςμϋνων απϐ την 

πλευρϊ τησ Πολιτεύασ.  

Με το παρϐν Ενημερωτικϐ Οδηγϐ – και για διευκϐλυνςη ςασ - επιχειρώ να 

κωδικοποιόςω τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ ϐπωσ αυτϋσ προκϑπτουν απϐ την Νομοθεςύα 

και τισ Ανακοινώςεισ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
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Με τισ διατϊξεισ τησ παρ.1 του ϊρθρου 17 του Ν.3918/2011 ςυςτϊθηκε Νομικϐ 

Πρϐςωπο Δημοςύου Δικαύου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμύα Εθνικϐσ Οργανιςμϐσ 

Παροχόσ Τπηρεςιών Τγεύασ (Ε.Ο.Π.Τ.Τ.) το οπούο τελεύ υπϐ την εποπτεύα των 

Τπουργεύων Εργαςύασ και Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Τγεύασ και Κοινωνικόσ 

Αλληλεγγϑησ. 

τον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. μεταφϋρονται και εντϊςςονται ωσ υπηρεςύεσ, αρμοδιϐτητεσ και 

προςωπικϐ ο Κλϊδοσ Τγεύασ του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ με τισ μονϊδεσ υγεύασ του, το Κϋντρο 

Διϊγνωςησ Ιατρικόσ τησ Εργαςύασ του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ με το ςϑνολο του εξοπλιςμοϑ του, 

οι Κλϊδοι Τγεύασ του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ και ο ΟΠΑΔ. 

 
     
Απϐ τισ διατϊξεισ τησ παρ.1α΄ του ϊρθρου 18 του Ν.3918/2011 ορύζεται ωσ 

πρωταρχικϐσ ςκοπϐσ του νεοςϑςτατου Ε.Ο.Π.Τ.Τ. η ιςϐτιμη πρϐςβαςη ςε Ενιαύο 

ϑςτημα Παροχόσ Τπηρεςιών Τγεύασ, που ϋχει ωσ ςκοπϐ την πρϐληψη, διατόρηςη, 

προαγωγό, βελτύωςη, αποκατϊςταςη ςτουσ εν ενεργεύα αςφαλιςμϋνουσ, 

ςυνταξιοϑχουσ και τα προςτατευϐμενα μϋλη των οικογενειών τουσ, των 

μεταφερϐμενων φορϋων, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα απϐ τον προβλεπϐμενο ςτο 

ϊρθρο 30 Ενιαύο Κανονιςμϐ Παροχών Τγεύασ (Ε.Κ.Π.Τ.) του παρϐντοσ νϐμου.  

 
     
Με την κοινό Απϐφαςη αρ.Υ.90380/25916/3294/31.10.2011 των Τπουργών 

Οικονομικών, Εργαςύασ και Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ και Τγεύασ και Κοινωνικόσ 

Αλληλεγγϑησ εγκρύθηκε, κατ΄ εφαρμογό τησ παρ.1 του ϊρθρου 30 του Ν.3918/2011, 

ο Ενιαύοσ Κανονιςμϐσ Παροχών Τγεύασ (Ε.Κ.Π.Τ.) του Ε.Ο.Π.Τ.Τ.  

Με τον ανωτϋρω Κανονιςμϐ καθορύζεται το εύδοσ, η ϋκταςη, το ϑψοσ των παροχών 

υγεύασ, ο τρϐποσ και η διαδικαςύα χορόγηςόσ τουσ, καθώσ και κϊθε ϊλλη αναγκαύα 

λεπτομϋρεια. ϑμφωνα δε με το ϊρθρο 25 τησ ανωτϋρω κοινόσ Τπουργικόσ 

Απϐφαςησ προςδιορύζεται ωσ ημερομηνύα ϋναρξησ ιςχϑοσ του Ε.Κ.Π.Τ. του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. 

η 01.01.2012. 

 
     
Οι Παροχϋσ Αςθϋνειασ ςε Φρόμα που προβλϋπονται απϐ τουσ Κανονιςμοϑσ Παροχών 

των ενταςςϐμενων ςτον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. Κλϊδων ό Υορϋων Τγεύασ των Αςφαλιςτικών 

Οργανιςμών εξακολουθοϑν να χορηγοϑνται απϐ τουσ Υορεύσ αυτοϑσ. 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=31B8FD2932160F0.289D35208460&show=last
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=31B8FD2932160F0.24400DDAADB0&show=last
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Απϐ την ϋναρξη λειτουργύασ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. ςυνιςτϊται ςτο ΙΚΑ-ΕΣΑΜ λογαριαςμϐσ 

με την ονομαςύα Λογαριαςμϐσ Παροχών ςε Φρόμα, με πλόρη λογιςτικό και 

οικονομικό αυτοτϋλεια και με ςκοπϐ τη Φορόγηςη Παροχών ςε Φρόμα ςτουσ 

Αςφαλιςμϋνουσ του Ιδρϑματοσ και ςτουσ εφεξόσ ειςερχϐμενουσ ςτην αςφϊλιςη 

αυτοϑ. 

Η χορόγηςη των παροχών αυτών εξακολουθεύ να διϋπεται απϐ τισ διατϊξεισ του 

Κανονιςμοϑ Παροχών Αςθϋνειασ του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ και του Α.Ν.1856/1951, οι οπούεσ 

παραμϋνουν ςε ιςχϑ και μετϊ την ϋνταξη ςτον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. του Κλϊδου Αςθϋνειασ του 

Ιδρϑματοσ ωσ προσ τισ παροχϋσ ςε εύδοσ και τροποποιοϑνται με απϐφαςη του 

Τπουργοϑ Εργαςύασ και Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ, ϑςτερα απϐ πρϐταςη του Δ.. του 

ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, οι δε αςφαλιςμϋνοι του λογαριαςμοϑ εξυπηρετοϑνται απϐ τισ 

Τγειονομικϋσ Επιτροπϋσ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. 

 
     
τον Εθνικϐ Οργανιςμϐ Παροχόσ Τπηρεςιών Τγεύασ (Ε.Ο.Π.Τ.Τ.) υπϊγονται : 

Α.  Οι αςφαλιζϐμενοι ςτον κλϊδο αςθϋνειασ του ΙΚΑ – ΕΣΑΜ 

 Οι αςφαλιζϐμενοι ςτον κλϊδο υγεύασ του ΟΑΕΕ 

 Οι αςφαλιζϐμενοι ςτον κλϊδο υγεύασ του ΟΓΑ 

 Οι αςφαλιζϐμενοι ςτον ΟΠΑΔ και ςτον Σομϋα Τγεύασ Δημοτικών και  

Κοινοτικών Τπαλλόλων του ΟΠΑΔ. 

Β. Σα μϋλη οικογενεύασ ϐλων των ανωτϋρω αςφαλιςμϋνων προςώπων.  

Ψσ μϋλη οικογϋνειασ θεωροϑνται: 

   Ο/Η ςϑζυγοσ, εφϐςον δεν αςφαλύζεται απϐ δικϐ του δικαύωμα ςε ϊλλο 

αςφαλιςτικϐ οργανιςμϐ. 

   Σα ϊγαμα τϋκνα (νϐμιμα ό τϋκνα που ϋχουν νομιμοποιηθεύ, αναγνωριςθεύ ό 

υιοθετηθεύ, ό οι προγονού), τα φυςικϊ τϋκνα αςφαλιςμϋνησ ό ςυνταξιοϑχου 

λϐγω αναπηρύασ ό γόρατοσ, τα ανϊδοχα τϋκνα, των οπούων την επιμϋλεια 

κατϋχει με δικαςτικό πρϊξη ο ανϊδοχοσ αςφαλιςμϋνοσ, μϋχρι τη ςυμπλόρωςη 

του 18ου ϋτουσ τησ ηλικύασ τουσ και εϊν μεν εύναι ϊνεργα μϋχρι τη 

ςυμπλόρωςη του 24ου ϋτουσ τησ ηλικύασ τουσ ό εϊν εύναι προπτυχιακού, εϊν 

δε ςυνεχύζουν τισ ςπουδϋσ τουσ για 2 ϋτη μετϊ τη λόξη των ςπουδών τουσ, 

εφϐςον εύναι ϊνεργα, ϐχι ϐμωσ πϋρα απϐ τη ςυμπλόρωςη του 26ου ϋτουσ τησ 

ηλικύασ τουσ. Με τον Κανονιςμϐ μπορεύ να παρϋχεται εν ϐλω ό εν μϋρει η 

ιατρικό περύθαλψη ςτα τϋκνα και μετϊ τη ςυμπλόρωςη του ορύου ηλικύασ, 

εφϐςον εύναι ανύκανα για κϊθε εργαςύα. 

   Σα τϋκνα ϊμεςα αςφαλιςμϋνων τα οπούα ϋχουν αναπηρύα εξόντα επτϊ τοισ 

εκατϐ (67%) και ϊνω διατηροϑν το δικαύωμα για λόψη παροχών ωσ μϋλη 
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οικογϋνειασ, ϋςτω και αν εργϊζονται ό απαςχολοϑνται ακϐμη με ςκοπϐ 

βιοποριςτικό εργαςύα ό την εργαςιοθεραπεύα ό απαςχοληςιοθεραπεύα. Η 

κατϊ τα ανωτϋρω ανικανϐτητα κρύνεται απϐ τισ αρμϐδιεσ υγειονομικϋσ 

επιτροπϋσ. 

   Οι φυςικού ό θετού γονεύσ, εφϐςον ςυμβιώνουν με αυτϐν και η ςυντόρηςό 

τουσ βαρϑνει κυρύωσ αυτϐν. Προκειμϋνου να αςφαλιςτοϑν ςαν μϋλη 

οικογϋνειασ του παιδιοϑ τουσ, εκτϐσ απϐ την απϐδειξη τησ κϑριασ ςυντόρηςησ 

και τησ ςυγκατούκηςησ, απαιτεύται: 

  α. Να ϋχουν ηλικύα ϊνω των 60 ετών ό να εύναι ανϊπηροι, με ποςοςτϐ  

αναπηρύασ 80% και ϊνω. 

  β. Να μην ϋχουν ειςοδόματα απϐ οποιαδόποτε αιτύα που να υπερβαύνουν τα 

εκϊςτοτε προβλεπϐμενα για τουσ αναςφϊλιςτουσ ςϑμφωνα με την 

Γ6/8645/74 απϐφαςη και την αριθ.139491/2006 κοινό απϐφαςη των 

Τπουργών Οικονομύασ και Οικονομικών και Τγεύασ και Κοινωνικόσ 

Αλληλεγγϑησ. 

   Οι ορφανού πατρϐσ και μητρϐσ εγγονού και αδελφού, καθώσ και οι ορφανού 

μϐνο απϐ πατϋρα ό μητϋρα αδελφού ό εγγονού, εφϐςον ο επιζών γονϋασ 

θεωρεύται κατϊ τα ανωτϋρω ωσ μϋλοσ οικογϋνειασ του αςφαλιςμϋνου, μϋχρι 

ςυμπλόρωςησ του 18ου ϋτουσ τησ ηλικύασ τουσ και εφϐςον εύναι ϊγαμοι. 

   Σα αδϋλφια ϊμεςα αςφαλιςμϋνων, τα οπούα ϋχουν αναπηρύα εξόντα επτϊ τοισ 

εκατϐ (67%) και ϊνω, ϑςτερα απϐ γνωμϊτευςη υγειονομικόσ επιτροπόσ, 

εφϐςον δεν ϋχουν ύδιο δικαύωμα περύθαλψησ ςε ϊλλον αςφαλιςτικϐ φορϋα. 

   Οι ϊγαμεσ θυγατϋρεσ και αδελφϋσ των ϊμεςα αςφαλιςμϋνων υπαλλόλων 

ΝΠΔΔ και οι οπούεσ εύναι ϊνω των ςαρϊντα (40) ετών, που κατεύχαν 

βιβλιϊριο περύθαλψησ απϐ το Δημϐςιο μϋχρι την 13−3−2004, ϐταν 

εφαρμϐςθηκε η υπ’ αριθμ. 2/190/0094/28−1−2004 κοινό υπουργικό 

απϐφαςη των υπουργών Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ και Οικονομύασ 

και Οικονομικών, διατηροϑν το δικαύωμα υγειονομικόσ περύθαλψησ, εφϐςον 

δεν ϋχουν ύδιο δικαύωμα υγειονομικόσ περύθαλψησ απϐ ϊλλο αςφαλιςτικϐ 

οργανιςμϐ. 

   Ο/Η αναςφϊλιςτοσ/η διαζευγμϋνοσ/η ςϑζυγοσ μπορεύ να διατηρόςει το 

αςφαλιςτικϐ δικαύωμα παροχών αςθϋνειασ ςε εύδοσ που εύχε κατϊ το χρϐνο 

λϑςησ του γϊμου ςτο δημϐςιο ό ςτον αςφαλιςτικϐ φορϋα ϐπου όταν 

αςφαλιςμϋνοσ για παροχϋσ αςθϋνειασ ο ϊλλοσ ςϑζυγοσ, εφϐςον ςυντρϋχουν 

οι εξόσ προϒποθϋςεισ: 

   Ο γϊμοσ λϑθηκε μετϊ τη ςυμπλόρωςη του 35ου ϋτουσ τησ ηλικύασ του, 

 Δεν ϋχει δικαύωμα αςφϊλιςησ ϊμεςα ό ϋμμεςα για παροχϋσ αςθϋνειασ απϐ 

το δημϐςιο ό ϊλλο αςφαλιςτικϐ φορϋα, 
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 Τποβϊλει την αύτηςη διατόρηςησ του δικαιώματοσ εντϐσ ϋτουσ απϐ την 

ημερομηνύα ϋκδοςησ τησ τελεςύδικησ απϐφαςησ του διαζυγύου, και 

 Καταβϊλλει τισ αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ για τον κλϊδο αςθϋνειασ του 

φορϋα που υπϊγεται, λϐγω τησ ιδιϐτητασ του διαζευχθϋντοσ ςυζϑγου. 

 
    
Οι Αςφαλιςμϋνοι για την υποβολό αιτημϊτων τουσ θα απευθϑνονται ςτισ Τπηρεςύεσ 

των Υορϋων που μϋχρι ςόμερα απευθϑνονταν. Οι εν λϐγω Τπηρεςύεσ θα εξετϊζουν 

τα υποβληθϋντα αιτόματα ςϑμφωνα με τον Ενιαύο Κανονιςμϐ Παροχών Τγεύασ 

(Ε.Κ.Π.Τ.) του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. 

 
    
Η αρμοδιϐτητα τησ Έκδοςησ και Θεώρηςησ των Βιβλιαρύων Αςθϋνειασ για χορόγηςη 

και παρϊταςη τησ Αςφαλιςτικόσ Ικανϐτητασ των Αςφαλιςμϋνων των ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, 

ΟΑΕΕ και ΟΓΑ θα αςκεύται απϐ τουσ Οικεύουσ Αςφαλιςτικοϑσ Υορεύσ. 

Οι αςφαλιςμϋνοι διατηροϑν τα Θεωρημϋνα Ατομικϊ Βιβλιϊρια Αςθϋνειασ τουσ, τα 

οπούα αποτελοϑν «διαβατόριο» για να κινοϑνται ελεϑθερα ςτισ Δομϋσ τησ Δημϐςιασ 

και τησ Ιδιωτικόσ Τγεύασ. Κϊθε αςφαλιςμϋνοσ θα πρϋπει να επιδεικνϑει και τον 

Αριθμϐ Μητρώου Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ (Α.Μ.Κ.Α.) κϊθε φορϊ που επιςκϋπτεται 

Ιδιώτη Ιατρϐ, Νοςοκομεύο ό Κϋντρο Τγεύασ. 

Οι αςφαλιςμϋνοι δεν χρειϊζονται πλϋον το Ατομικϐ τουσ υνταγολϐγιο που τουσ 

χορηγοϑςε το εκϊςτοτε Αςφαλιςτικϐ Σαμεύο, π.χ. το ΙΚΑ. Αντύθετα, οι 

ςυμβεβλημϋνοι με τον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. Ιατρού θα ςυνταγογραφοϑν πλϋον ςτο Ενιαύο 

υνταγολϐγιο, το οπούο θα διατηροϑν ςτο Ιατρεύο τουσ. 

  

 

    

    

 

    
Η Ιατρικό Περύθαλψη θα παρϋχεται Δωρεϊν για ϐλουσ τουσ Αςφαλιςμϋνουσ ‐ 

υνταξιοϑχουσ απϐ ϐλουσ τουσ Ιατροϑσ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. 

Οι αςφαλιςμϋνοι για Ιατρικό Εξϋταςη, υνταγογρϊφηςη, και Αναγραφό 

Παρακλινικών Εξετϊςεων μποροϑν να εξυπηρετοϑνται: 

  Απϐ τουσ μϐνιμουσ, καθώσ και τουσ με ςχϋςη εργαςύασ ιδιωτικοϑ δικαύου 

αορύςτου χρϐνου ιατροϑσ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. 

  Απϐ τουσ ςυνεργαζϐμενουσ (ςυμβεβλημϋνουσ) με τον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. ιδιώτεσ ιατροϑσ 

(η λύςτα ϋχει όδη αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα http://www.eopyy.gov.gr, καθώσ 

και ςτουσ διαδικτυακοϑσ τϐπουσ των ενταςςϐμενων ςτον Οργανιςμϐ Υορϋων). 
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  Απϐ τουσ ιδιώτεσ ιατροϑσ που ϋχουν πιςτοποιηθεύ μϐνο για ςυνταγογρϊφηςη 

φαρμϊκων και παραπομπό παρακλινικών εξετϊςεων και μϐνο ηλεκτρονικϊ. 

  Απϐ τισ Τπηρεςύεσ Τγεύασ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. (πολυώατρεύα, ιατρεύα κ.λπ. πρώην 

Μονϊδεσ Τγεύασ του ΙΚΑ -ΕΣΑΜ). 

  Απϐ τουσ ςχηματιςμοϑσ του Ε..Τ. (εξωτερικϊ ιατρεύα Κρατικών Νοςοκομεύων, 

Κϋντρα Τγεύασ, Αγροτικϊ Ιατρεύα). 

ΠΠρροοςςοοχχήή  ::  Όταν ο αςφαλιςμϋνοσ απευθϑνεται ςε πιςτοποιημϋνο ιδιώτη ιατρϐ το 

κϐςτοσ τησ επύςκεψησ βαρϑνει τον αςφαλιςμϋνο και δεν αποδύδεται 

απϐ τον Υορϋα. 

Οι αςφαλιςμϋνοι του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. για Ραντεβοϑ με Ιατροϑσ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. μποροϑν να 

εξυπηρετοϑνται: 

  Μϋςω του 184 [για τισ Δομϋσ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ.  (πρώην ΙΚΑ)] 

  Με απ’ απευθεύασ τηλεφωνικό ςυνεννϐηςη με τον ςυμβεβλημϋνο γιατρϐ. Θα 

ενημερώνονται υποχρεωτικϊ απϐ αυτϐν εκ των προτϋρων για το εϊν θα υπϊρχει 

οικονομικό επιβϊρυνςη (εϊν ϋχει ςυμπληρώςει το πλαφϐν ό πϐτε μπορεύ να 

δεχθεύ τον αςφαλιςμϋνο). 

Οι αςφαλιςμϋνοι του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. για Ελεγκτϋσ Ιατροϑσ μποροϑν να απευθϑνονται: 

  Όπου απευθυνϐντουςαν ϋωσ ςόμερα και ςε ϐλουσ τουσ ελεγκτϋσ ιατροϑσ των 
ενταςςϐμενων ταμεύων (ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ) του Ε.Ο.Π.Τ.Τ., πλόρουσ 
και αποκλειςτικόσ απαςχϐληςησ, μϐνιμοι και αυτού που ϋχουν ςϑμβαςη 
οριςμϋνου ό αορύςτου χρϐνου εξυπηρετοϑν ϐλουσ τουσ αςφαλιςμϋνουσ  του 
Ε.Ο.Π.Τ.Τ.  (ηλεκτρονικϊ παραπεμπτικϊ και ςυνταγϋσ δεν απαιτοϑν θεώρηςη). 

Οι αςφαλιςμϋνοι του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. για Έγκριςη Υαρμϊκων και Εξετϊςεων μποροϑν να 

απευθϑνονται: 

  Όπου απευθυνϐντουςαν ϋωσ τισ 31.12.11. ε περύπτωςη που δεν υπϊρχει 

Ελεγκτόσ Ιατρϐσ ςτον Τγειονομικϐ χηματιςμϐ που απευθυνϐντουςαν, 

μποροϑν να εξυπηρετηθοϑν απϐ ελεγκτϋσ ιατροϑσ ϐλων των 

ενταςςομϋνων ςτον Ε.Ο.Π.Τ.Τ. Σαμεύων. 

 
  
Παρϋχονται ςτα πλαύςια τησ Προληπτικόσ Ιατρικόσ, υποχρεωτικϊ και χωρύσ 

υμμετοχό του Αςφαλιςμϋνου, τα εξόσ : 

α. Εμβολιαςμού παιδιών και ενηλύκων, ςϑμφωνα με το εγκεκριμϋνο απϐ το 

Τπουργεύο Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγϑησ εθνικϐ πρϐγραμμα εμβολιαςμοϑ, 

β. Εξετϊςεισ προγεννητικοϑ ελϋγχου ςε γυναύκεσ και ϊνδρεσ με ςκοπϐ τη  γϋννηςη 

υγιών παιδιών και ςυγκεκριμϋνα: 

 • Αιματολογικϋσ εξετϊςεισ (γεν. αύματοσ, φεριττύνησ και εγκλεύςτων) για τη 

διαπύςτωςη ετεροζυγωτών μεςογειακόσ αναιμύασ, 
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•   Ηλεκτροφϐρηςη αιμοςφαιρύνησ, εφϐςον προκϑψουν ενδεύξεισ απϐ τισ 

παραπϊνω εξετϊςεισ, 

•  Εξϋταςη DNA του εμβρϑου, εφϐςον ϋχει διαπιςτωθεύ ϐτι και οι δϑο γονεύσ 

ϋχουν γενετικό επιβϊρυνςη για μεςογειακό αναιμύα και κϊλυψη τησ μεθϐδου 

λόψησ του υλικοϑ, 

•  Προςδιοριςμϐσ αντιςωμϊτων ερυθρϊσ, 

• Έλεγχοσ καρυοτϑπου του εμβρϑου ςε γυναύκεσ ϊνω των 35 ετών. 

γ. Για την πρώιμη διϊγνωςη του καρκύνου του μαςτοϑ μαςτογραφύα με την 

ακϐλουθη ςυχνϐτητα: κϊθε δϑο χρϐνια ςε γυναύκεσ ηλικύασ απϐ 40 ϋωσ 50 ετών 

και κϊθε χρϐνο ςε γυναύκεσ ηλικύασ ϊνω των 50 ετών ό ςε γυναύκεσ ϊνω των 35 

ετών, εφϐςον οι τελευταύεσ ανόκουν ςε ομϊδα υψηλοϑ κινδϑνου. Για την 

τελευταύα περύπτωςη απαιτεύται παραπομπό ειδικοϑ ιατροϑ. 

δ. Για την πρώιμη διϊγνωςη του καρκύνου του τραχόλου τησ μότρασ, τεςτ PAP 

κϊθε χρϐνο ςε ϐλεσ τισ γυναύκεσ απϐ την ϋναρξη τησ ςεξουαλικϊ ενεργοϑσ ζωόσ. 

ε. Για την πρώιμη διϊγνωςη του καρκύνου του προςτϊτη τεςτ PSA, κϊθε δϑο 

χρϐνια ςε ϊνδρεσ ηλικύασ ϊνω των 50 ετών και κϊθε χρϐνο ςε ϊνδρεσ ηλικύασ 

ϊνω των 60 ετών. 

ςτ. Για την πρϐληψη των καρδιοπαθειών, εξετϊςεισ χοληςτερϐλησ ολικόσ και 

κλαςμϊτων υψηλόσ και χαμηλόσ πυκνϐτητασ καθώσ και τριγλυκεριδύων με 

ςκοπϐ τη διϊγνωςη δυςλιπιδαιμιών, κϊθε πϋντε χρϐνια ςε ϊνδρεσ και γυναύκεσ 

απϐ 15 ϋωσ 30 ετών και κϊθε τρύα χρϐνια ςε ϊνδρεσ και γυναύκεσ ϊνω των 30 

ετών. 

ζ. Για την πρώιμη διϊγνωςη του καρκύνου του παχϋωσ εντϋρου, μικροςκοπικό 

εξϋταςη ανύχνευςησ αιμοςφαιρύνησ ςτα κϐπρανα κϊθε 2 χρϐνια ςε ϊνδρεσ και 

γυναύκεσ ηλικύασ 50 ϋωσ 70 ετών και κολονοςκϐπηςη κϊθε πϋντε ϋτη ςε ϊνδρεσ 

και γυναύκεσ ηλικύασ 50 ετών και ϊνω ό κϊθε ϋτοσ ςε ϊνδρεσ και γυναύκεσ 

ηλικύασ 40 ετών και ϊνω εφϐςον ανόκουν ςε ομϊδα υψηλοϑ κινδϑνου. την 

τελευταύα περύπτωςη απαιτεύται παραπομπό ειδικοϑ ιατροϑ. 

    
Η Πρωτοβϊθμια Υροντύδα Τγεύασ παρϋχεται ςε ϐλουσ τουσ Αςφαλιςμϋνουσ απϐ τισ 

κατϊ τϐπουσ Τφιςτϊμενεσ Δομϋσ, ότοι απϐ : 

 Σα Εξωτερικϊ Ιατρεύα των Κϋντρων Τγεύασ,  

 Σων Κρατικών Νοςοκομεύων,  

 Σων τρατιωτικών Νοςοκομεύων,  

 Σων Πανεπιςτημιακών Νοςοκομεύων,  

 Σα Αγροτικϊ Ιατρεύα,  

 Σα Περιφερειακϊ Ιατρεύα,  

 Σα Πολυώατρεύα και τα Ιατρεύα του Ε.Ο.Π.Τ.Τ.,  
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 Σα Εξωτερικϊ Ιατρεύα των Ιδιωτικών Νοςοκομεύων μη κερδοςκοπικοϑ 

χαρακτόρα  

 Οικογενειακοϑσ Ιατροϑσ και Ιατροϑσ υμβεβλημϋνουσ με το Υορϋα.  

ΠΠρροοςςοοχχήή  ::   Δεν αποζημιώνεται η ιατρικό επύςκεψη ςε περύπτωςη μη 

υμβεβλημϋνου Ιατροϑ. 
 

 Η Ιατρικό Περύθαλψη περιλαμβϊνει την εξϋταςη ςτο Ιατρεύο ό ςτο 

ςπύτι του αςφαλιςμϋνου, εφϐςον αυτϐ εύναι απαραύτητο. Επύςησ, 

περιλαμβϊνει τισ ιατρικϋσ πρϊξεισ που εύναι αναγκαύεσ για τη 

Διϊγνωςη και την Θεραπεύα του Αςθενοϑσ. 

 
  
Οι θεραπευτϋσ γιατρού υποχρεοϑνται, πϋραν τησ εξϋταςησ του αςθενοϑσ, να 

εκτελοϑν, εφϐςον κρύνεται αναγκαύο, τισ παρακϊτω κατϊ ειδικϐτητα ιατρικϋσ 

πρϊξεισ, χωρύσ επιβϊρυνςη του αςφαλιςμϋνου ό του Οργανιςμοϑ: 

 

   

 

 

     ΠΠααθθοολλϐϐγγοοιι     ΕΕμμββοολλιιααςςμμοοϑϑσσ  ππϊϊςςηησσ  φφϑϑςςεεωωσσ  

ΠΠααιιδδύύααττρροοιι     ΕΕμμββοολλιιααςςμμοοϑϑσσ  ππϊϊςςηησσ  φφϑϑςςεεωωσσ  

ΚΚααρρδδιιοολλϐϐγγοοιι     ΗΗλλεεκκττρροοκκααρρδδιιοογγρρααφφόόμμαατταα  

  ΣΣααλλααννττώώςςεειισσ  

ΓΓυυννααιικκοολλϐϐγγοοιι     ΔΔιιϊϊφφοορρεεσσ  ΜΜιικκρροοθθεερρααππεεύύεεσσ  

ΟΟφφθθααλλμμύύααττρροοιι     ΣΣοοννοομμϋϋττρρηηςςηη  

  ΜΜϋϋττρρηηςςηη  ΟΟππττιικκοοϑϑ  ΠΠεεδδύύοουυ  

  ΕΕξξϋϋττααςςηη  μμεε  χχιιςςμμοοεειιδδόό  ΛΛυυχχννύύαα  

  ΒΒυυθθοοςςκκϐϐππηηςςηη  

ΨΨττοορριιννοολλααρρυυγγοολλϐϐγγοοιι     ΑΑφφααύύρρεεςςηη  ΒΒυυςςμμϊϊττωωνν  ΏΏττωωνν  

  ΠΠρροοςςθθύύαα  κκααιι  ΟΟππιιςςθθύύαα  ΡΡιιννοοςςκκϐϐππηηςςηη  

  ΈΈμμμμεεςςηη  ΛΛααρρυυγγγγοοςςκκϐϐππηηςςηη  
 

  

 
  
τουσ δικαιοϑχουσ παρϋχονται παρακλινικϋσ εξετϊςεισ πϊςησ φϑςεωσ, που 

εκτελοϑνται απϐ ςυμβεβλημϋνουσ εργαςτηριακοϑσ ιατροϑσ ϐλων των ειδικοτότων, 

διαγνωςτικϊ εργαςτόρια, πολυώατρεύα και γενικϐτερα φορεύσ πρωτοβϊθμιασ 

φροντύδασ υγεύασ (Π.Υ.Τ.), καθώσ και ςτα εξωτερικϊ εργαςτόρια των 

ςυμβεβλημϋνων ιδιωτικών κλινικών ϑςτερα απϐ ϋγκριςη του Υορϋα απϐ του ποςοϑ 

των εκατϐ (100) ευρώ και ϊνω επύ χειρϐγραφων παραπεμπτικών.  

Επύ ηλεκτρονικών παραπεμπτικών δεν απαιτεύται ϋγκριςη του Υορϋα. Η περύθαλψη 
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αυτό παρϋχεται επύςησ και ςτα εξωτερικϊ ιατρεύα των κρατικών ό 

πανεπιςτημιακών νοςοκομεύων, των ςτρατιωτικών νοςοκομεύων, των κϋντρων 

υγεύασ και των περιφερειακών ιατρεύων, υγειονομικών ςταθμών, πολυώατρεύων και 

ιατρεύων του Οργανιςμοϑ, χωρύσ ϋγκριςη ελεγκτό ιατροϑ. 

Για την εκτϋλεςη παρακλινικών εξετϊςεων αναγρϊφονται αυτϋσ απϐ τον 

θερϊποντα ιατρϐ, ςτο ατομικϐ βιβλιϊριο υγεύασ του αςφαλιςμϋνου, θεωροϑνται 

εντϐσ δϋκα (10) ημερών απϐ τον αρμϐδιο ελεγκτό ιατρϐ, και εκτελοϑνται εντϐσ 

μηνϐσ απϐ τη θεώρηςη. 

Οι αςφαλιςμϋνοι του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. για Ραντεβοϑ Παρακλινικών και Διαγνωςτικών 

Εξετϊςεων ςε Μονϊδεσ Τγεύασ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. ό ςε χηματιςμοϑσ του Ε..Τ., μποροϑν 

να απευθϑνονται: 

 ε Μονϊδεσ Τγεύασ του Ε.Ο.Π.Τ.Τ.  : 184 

 ε ςχηματιςμοϑσ του Ε..Τ. : 1535 

 Για ραντεβοϑ με τα υμβεβλημϋνα Διαγνωςτικϊ Εργαςτόρια και 
ςυμβεβλημϋνουσ ιατροϑσ, ο δικαιοϑχοσ επικοινωνεύ απ’ ευθεύασ με τα 
εργαςτόρια ό τουσ ςυμβεβλημϋνουσ ιατροϑσ αντύςτοιχα. 

ΕΕππιιςςηημμάάννςςεειισσ  ::   Για την εκτϋλεςη παρακλινικών εξετϊςεων αναγρϊφονται 

αυτϋσ απϐ τον θερϊποντα ιατρϐ, ςτο ατομικϐ βιβλιϊριο υγεύασ 

του αςφαλιςμϋνου, θεωροϑνται εντϐσ δϋκα (10) ημερών απϐ 

τον αρμϐδιο ελεγκτό ιατρϐ, και εκτελοϑνται εντϐσ μηνϐσ απϐ 

τη θεώρηςη. 

 Για την πραγματοπούηςη μικροβιολογικών εξετϊςεων, 

ακτινογραφιών,   υπερηχογραφημϊτων, λοιπών εξετϊςεων 

και εξετϊςεων υψηλοϑ κϐςτουσ ο Οργανιςμϐσ αποδύδει το 

ποςϐ που προβλϋπεται απϐ το κρατικϐ τιμολϐγιο ό το ποςϐ 

που προκϑπτει μετϊ απϐ διαπραγμϊτευςη με βϊςη την 

ιςχϑουςα ςϑμβαςη, με ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ των 

αςφαλιςμϋνων (ϊμεςα και ϋμμεςα) 15%. ε περύπτωςη 

πραγματοπούηςησ των εξετϊςεων εντϐσ των μονϊδων του 

Οργανιςμοϑ ό των ςχηματιςμών του Ε..Τ. δεν προβλϋπεται 

ςυμμετοχό του αςφαλιςμϋνου.  

 Δεν αποζημιώνονται εξετϊςεισ που διενεργοϑνται ςε μη 

ςυμβεβλημϋνα εργαςτόρια. 

ΠΠρροοςςοοχχήή  ::  Η ημερομηνύα παραγραφόσ τησ δαπϊνησ για παρακλινικϋσ εξετϊςεισ 

και ειδικϋσ θεραπεύεσ αρχύζει απϐ την ημερομηνύα πραγματοπούηςόσ 

τουσ (διϊρκεια ενϐσ ϋτουσ). 
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Η φαρμακευτικό περύθαλψη περιλαμβϊνει τα αναγκαύα φϊρμακα για την 

αποκατϊςταςη τησ υγεύασ και τησ ικανϐτητασ προσ εργαςύα των αςθενών ό για 

ανακοϑφιςη απϐ τη νοςηρό τουσ κατϊςταςη, τισ αναγκαύεσ για τη διϊγνωςη των 

νϐςων ουςύεσ, καθώσ και λοιπϊ δϐκιμα θεραπευτικϊ μϋςα, δηλαδό ςκευϊςματα 

ειδικόσ διατροφόσ και αναλώςιμα υγειονομικϊ υλικϊ. 

Σα φϊρμακα παρϋχονται μϐνο εφϐςον κυκλοφοροϑν νϐμιμα, υπϊρχει ϋγκριςη να 

χορηγοϑνται μϐνο με ιατρικό ςυνταγό ανεξϊρτητα απϐ την ονομαςύα και τη μορφό 

και περιλαμβϊνονται ςτον ενιαύο κατϊλογο των ςυνταγογραφοϑμενων 

ιδιοςκευαςμϊτων, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ν. 3816/2010, ϐπωσ ιςχϑει. 

Δεν καλϑπτεται η δαπϊνη για φϊρμακα, που περιϋχονται ςτην αρνητικό λύςτα, ϐπωσ 

αυτό ιςχϑει κϊθε φορϊ. Κατ’ εξαύρεςη δϑναται να αναγνωρύζεται και να 

καταβϊλλεται η αξύα ιδιοςκευαςμϊτων που δεν κυκλοφοροϑν ςτην Ελλϊδα, 

ςϑμφωνα με την εκϊςτοτε ιςχϑουςα νομοθεςύα. 

Σα φαρμακευτικϊ ιδιοςκευϊςματα χορηγοϑνται βϊςει ιατρικών ςυνταγών, που 

εκδύδονται απϐ τουσ αρμϐδιουσ για τον οργανιςμϐ ιατροϑσ και εύτε καταχωροϑνται 

και εκτελοϑνται ηλεκτρονικϊ, εύτε αναγρϊφονται αποκλειςτικϊ ςτο ενιαύου τϑπου 

ςυνταγολϐγιο. Κϊθε φϊρμακο θα ςυνταγογραφεύται απϐ ιατρϐ τησ αντύςτοιχησ 

ειδικϐτητασ βϊςει των εγκεκριμϋνων ενδεύξεων. 

ΕΕππιιςςηημμάάννςςεειισσ  ::   Η ςυνταγό των φαρμϊκων θα πρϋπει να εκτελεςτεύ εντϐσ 

πϋντε (5) εργαςύμων ημερών, αφοϑ προηγουμϋνωσ ϋχει 

θεωρηθεύ απϐ τον αρμϐδιο ελεγκτό ιατρϐ, ϐπου τοϑτο 

προβλϋπεται και εντϐσ του ιδύου χρονικοϑ διαςτόματοσ (ς.ς. 

δηλαδό, 5 εργαςύμων ημερών). 

 Για την αναγκαιϐτητα θεραπεύασ με φϊρμακα που δεν 

κυκλοφοροϑν ςτην Ελλϊδα καθώσ και με φϊρμακα υψηλοϑ 

κϐςτουσ ειδικών παθόςεων γνωματεϑουν επιτροπϋσ. Σα 

ανωτϋρω φϊρμακα παρϋχονται μϐνο απϐ τα φαρμακεύα του 

Οργανιςμοϑ ό τα κρατικϊ νοςοκομεύα. 

 Σο γενικϐ ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ των αςφαλιςμϋνων ϐλων των 

αςφαλιςτικών οργανιςμών εύναι το οριζϐμενο απϐ την 

κεύμενη κϊθε φορϊ φαρμακευτικό νομοθεςύα. 

 τισ ςυνταγϋσ πρϋπει να αναγρϊφονται μϐνο οι ποςϐτητεσ 

φαρμακευτικών ιδιοςκευαςμϊτων για θεραπεύα 1 μηνϐσ το 

ανώτερο και υποχρεωτικϊ η δοςολογύα, ανεξϊρτητα του 

αριθμοϑ των εμβαλαγύων, ενώ ςτισ περιπτώςεισ μειωμϋνησ ό 

μηδενικόσ ςυμμετοχόσ αυτό πρϋπει να αναγρϊφεται απϐ το 

θερϊποντα ιατρϐ και να βεβαιώνεται με υπογραφό και 
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ςφραγύδα του εκτϐσ και εϊν η ςυνταγό ϋχει καταχωρηθεύ απϐ 

τον ιατρϐ ηλεκτρονικϊ οπϐτε δεν απαιτεύται υπογραφό και 

ςφραγύδα ςτο ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ. υνταγϋσ με διορθώςεισ 

δε γύνονται αποδεκτϋσ απϐ τισ υπηρεςύεσ του Σαμεύου, εκτϐσ 

εϊν υπϊρχει επύ των διορθώςεων υπογραφό και ςφραγύδα 

του ιατροϑ. 

 Η εκτϋλεςη τησ ςυνταγόσ γύνεται απϐ τα ςυμβεβλημϋνα με τον 

Οργανιςμϐ φαρμακεύα, απϐ τα φαρμακεύα του Οργανιςμοϑ ό 

τα φαρμακεύα των Κρατικών Νοςοκομεύων. Η χορόγηςη 

φαρμϊκων απϐ τα Υαρμακεύα του Οργανιςμοϑ γύνεται χωρύσ 

ςυμμετοχό του αςφαλιςμϋνου και χωρύσ να απαιτεύται 

θεώρηςη. 

ΠΠρροοςςοοχχήή  ::  Η ημερομηνύα παραγραφόσ τησ δαπϊνησ για φϊρμακα και 

θεραπευτικϊ μϋςα αρχύζει απϐ την ημερομηνύα αγορϊσ τουσ (διϊρκεια 

ενϐσ ϋτουσ).  

   
Σο αναλώςιμο υγειονομικϐ υλικϐ το προμηθεϑονται οι αςφαλιςμϋνοι απϐ τισ 

Αποθόκεσ, τα Υαρμακεύα και τα Ιατρεύα του Οργανιςμοϑ, ϐπου τοϑτο προβλϋπεται ό 

απϐ το ελεϑθερο εμπϐριο, με ιατρικό γνωμϊτευςη του θερϊποντα ιατροϑ, κατϐπιν 

ϋγκριςησ του ελεγκτό ιατροϑ του Οργανιςμοϑ.  

την ιατρικό γνωμϊτευςη ιςχϑοσ ϋωσ ενϐσ ϋτουσ, αιτιολογεύται η αναγκαιϐτητα 

χορόγηςησ του υλικοϑ και καθορύζεται το χρονικϐ διϊςτημα χορόγηςησ του καθώσ 

και η απαραύτητη ανϊ μόνα ποςϐτητα. Με αποφϊςεισ του Προϋδρου μπορεύ να 

χορηγηθεύ με ςυνταγό μικρό ποςϐτητα υγειονομικοϑ υλικοϑ, εφϐςον η 

αναγκαιϐτητϊ του εύναι προφανόσ και περιττεϑει η ιατρικό γνωμϊτευςη. 

Σο αντύτιμο αγορϊσ απϐ το ελεϑθερο εμπϐριο του αναλωςύμου υγειονομικοϑ υλικοϑ 

καταβϊλλεται απϐ τον Οργανιςμϐ ςτον αςφαλιςμϋνο που το ϋχει πληρώςει μετϊ 

απϐ αφαύρεςη του προβλεπϐμενου απϐ τισ κατωτϋρω διατϊξεισ ποςοςτοϑ 

ςυμμετοχόσ. 

Σο ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ των αςφαλιςμϋνων ςτην αξύα του αναλωςύμου 

υγειονομικοϑ υλικοϑ που προμηθεϑονται απϐ το εμπϐριο εύναι 25%. 

Δεν καταβϊλλουν ςυμμετοχό για το Τγειονομικϐ Τλικϐ: 

α. Οι αςφαλιςμϋνοι που προμηθεϑονται το Τλικϐ απϐ τισ Αποθόκεσ, τα Υαρμακεύα 

και Ιατρεύα του Υορϋα. 

β. Οι παραπληγικού, οι τετραπληγικού, οι νεφροπαθεύσ που υποβϊλλονται ςε 

ςυνεχό θεραπεύα υποκατϊςταςησ ό ϋχουν υποβληθεύ ςε μεταμϐςχευςη νεφροϑ, 

οι πϊςχοντεσ απϐ ςκλόρυνςη κατϊ πλϊκασ καθώσ και οι υποβληθϋντεσ ςε 

μεταμϐςχευςη ςυμπαγών ό ρευςτών οργϊνων και οι ΗIV θετικού αςθενεύσ. 
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γ. Οι χρϐνια πϊςχοντεσ για τη δαπϊνη αγορϊσ των παρακϊτω ειδών αναλώςιμου 

υγειονομικοϑ υλικοϑ: 

 Καθετόρων ουρόθρασ, ουροςυλλεκτών, υλικών παρϊ φϑςει ςτομύων και των 

παρακολουθημϊτων τουσ,  

 Τλικών αποςιδόρωςησ, ςυρύγγων ινςουλύνησ μιασ χρόςησ, επιθεμϊτων, 

βελονών φυςιγγοςυρύγγων, αναλωςύμων των ςυςκευών χορηγόςεωσ 

ινςουλύνησ, 

 Σραχειοςωλόνων και υλικών τραχειοςτομύασ,  

 Τλικών για χρηςιμοπούηςη ςυςκευών ςυνεχοϑσ ϋγχυςησ φαρμϊκων,  

 υςκευών ϊπνοιασ,  

 υςκευών ςύτιςησ. 

 
  
Η νοςοκομειακό περύθαλψη περιλαμβϊνει τη νοςηλεύα του πϊςχοντα, την 

ενδιαύτηςό του, την οποιαςδόποτε φϑςεωσ ιατρικό, νοςηλευτικό και φαρμακευτικό 

προσ αυτϐν ςυνδρομό και ειδικϐτερα τη δϋουςα αγωγό και θεραπεύα για 

αποκατϊςταςη ςωματικών και ψυχικών αναπηριών ό νοςηρών εν γϋνει 

καταςτϊςεων, καθώσ και τισ αναγκαύεσ θεραπεύεσ, παρακλινικϋσ εξετϊςεισ, κϊθε 

αναγκαύα φαρμακευτικό αγωγό, ειδικϊ θεραπευτικϊ μϋςα και προθϋςεισ. 

Η Νοςοκομειακό Περύθαλψη παρϋχεται ςτα: 

 I. Νοςηλευτικϊ ιδρϑματα των ςχηματιςμών του Ε..Τ., 

II. Πανεπιςτημιακϊ νοςοκομεύα, 

III. Νοςηλευτικϊ ιδρϑματα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα, 

IV. υμβεβλημϋνεσ ιδιωτικϋσ κλινικϋσ, 

V. τρατιωτικϊ νοςοκομεύα, 

VI. Κϋντρα αποκατϊςταςησ – αποθεραπεύασ κλειςτόσ νοςηλεύασ, 

VII. Κλινικϋσ και ιδρϑματα χρονύων παθόςεων, 

VIII. Μονϊδεσ Φρϐνιασ Αιμοκϊθαρςησ και 

IX. Μονϊδεσ Χυχικόσ Τγεύασ. 

ΠΠρροοςςοοχχήή  ::   Η ειςαγωγό του αςθενό για νοςηλεύα γύνεται με ϋντυπο αναγγελύασ 

ειςαγωγόσ, που εκδύδεται απϐ το αρμϐδιο ϐργανο του Οργανιςμοϑ 

μετϊ απϐ ιατρικό γνωμϊτευςη του θερϊποντα ιατροϑ για την 

αναγκαιϐτητα τησ νοςοκομειακόσ περύθαλψησ.  

το ϋντυπο αναγρϊφεται η δικαιοϑμενη θϋςη νοςηλεύασ και η 

διϊγνωςη ειςϐδου. Η διαδικαςύα ειςαγωγόσ πραγματοποιεύται και 

μϋςω ηλεκτρονικόσ καταχώρηςησ. 
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 Για τισ ιδιωτικϋσ κλινικϋσ η ηλεκτρονικό αναγγελύα εύναι 

υποχρεωτικό. 
 

 Νοςηλεύα πϋραν των τριϊντα (30) ημερών δικαιολογεύται ϑςτερα 

απϐ ϋγκριςη του αρμϐδιου οργϊνου του Υορϋα και ϋγγραφη 

γνωμϊτευςη του αρμϐδιου οργϊνου του Νοςοκομεύου ό τησ Κλινικόσ 

για την αιτιολϐγηςη τησ ανϊγκησ ςυνϋχιςησ τησ νοςηλεύασ. 
 

 Αποκλειςτικό νοςηλεϑτρια/τόσ: ςε ϐλωσ εξαιρετικϊ περιςτατικϊ 

νοςηλεύασ αςφαλιςμϋνων αςφαλιςτικών οργανιςμών ςε κρατικϊ 

νοςοκομεύα για τα οπούα απαιτοϑνται ιδιαύτερεσ φροντύδεσ, εύναι 

δυνατό η αναγνώριςη τησ δαπϊνησ για τη χρηςιμοπούηςη 

αποκλειςτικόσ αδελφόσ νοςοκϐμασ κατϊ τη διϊρκεια τησ νϑχτασ και 

μϋχρι οκτώ νϑχτεσ.  

Η καταβαλλϐμενη αμοιβό ορύζεται ςε 32 € για κϊθε νϑχτα τισ 

καθημερινϋσ και ςε 40€ τα αββατοκϑριακα και τισ αργύεσ και 

αποδύδεται με την προςκϐμιςη γνωμϊτευςησ του Διευθυντό τησ 

Κλινικόσ νοςηλεύασ θεωρημϋνη απϐ τον ελεγκτό ιατρϐ του φορϋα 

και το εξιτόριο. Σο ποςϐ αυτϐ δϑναται να αναπροςαρμϐζεται με 

απϐφαςη του Δ.. του φορϋα. 

ΠΠρροοςςοοχχήή  ::  Η ημερομηνύα παραγραφόσ τησ δαπϊνησ για αποκλειςτικό νοςοκϐμα 

αρχύζει απϐ την ημερομηνύα πραγματοπούηςησ αυτόσ (διϊρκεια ενϐσ 

ϋτουσ). 

Η ημερομηνύα παραγραφόσ για νοςόλια αρχύζει απϐ την ϋξοδο του 

αςθενό απϐ το θεραπευτόριο (διϊρκεια ενϐσ ϋτουσ). 

 
  
Η οδοντιατρικό περύθαλψη ςυνύςταται ςτην παροχό των κατϊλληλων φροντύδων 

για την πρϐληψη, τη διϊγνωςη και τη θεραπεύα των νϐςων του ςτϐματοσ καθώσ και 

την αποκατϊςταςη των οδϐντων. 

τουσ αςφαλιςμϋνουσ του Οργανιςμοϑ παρϋχεται οδοντιατρικό περύθαλψη, που 

περιλαμβϊνει θεραπευτικϋσ, προςθετικϋσ και ορθοδοντικϋσ εργαςύεσ, ςϑμφωνα με 

τον κανονιςμϐ αςθϋνειασ του ΙΚΑ – ΕΣΑΜ ϐςον αφορϊ την οδοντιατρικό 

περύθαλψη. 

Η οδοντιατρικό περύθαλψη παρϋχεται ςτισ μονϊδεσ του Οργανιςμοϑ ό μετϊ απϐ 

απϐφαςη του Δ.. του Ε.Ο.Π.Τ.Τ. ςε ςυμβεβλημϋνα οδοντιατρεύα με απϐδοςη 

δαπϊνησ ςϑμφωνα με το κρατικϐ τιμολϐγιο ϐπωσ ιςχϑει. 
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τισ αςφαλιςμϋνεσ των αςφαλιςτικών οργανιςμών, ςε περύπτωςη τοκετοϑ, 

καταβϊλλεται αντύ μαιευτικόσ περύθαλψησ εφϊπαξ χρηματικϐ βοόθημα ϑψουσ 

900€, 1200€ για δύδυμη κϑηςη και 1600€ για τρύδυμη κϑηςη.  

Σα παραπϊνω δεν εφαρμϐζονται ςε περύπτωςη τοκετοϑ ςε νοςηλευτικϊ ιδρϑματα 

ςχηματιςμών του Ε..Τ. και των ςτρατιωτικών Νοςοκομεύων (ςτα οπούα ιςχϑει το 

Κλειςτϐ Ενοποιημϋνο Νοςόλιο). 

Φορηγοϑνται δαπϊνεσ εξωςωματικόσ γονιμοπούηςησ ςτισ ϊμεςα και ϋμμεςα 

αςφαλιςμϋνεσ αςφαλιςτικών οργανιςμών ηλικύασ ϋωσ 50 ετών και μϋχρι 4 

ολοκληρωμϋνεσ προςπϊθειεσ, αφοϑ ςυμπληρωθεύ τετρϊμηνο απϐ την τελευταύα 

προςπϊθεια. 

ΕΕππιιςςηημμάάννςςεειισσ  ::   Σοκετϐσ θεωρεύται και η γϋννηςη νεκροϑ εμβρϑου ϊνω των 25 

εβδομϊδων. 

 τισ περιπτώςεισ νοςηλεύασ ϊνω των τεςςϊρων ημερών λϐγω 

επιπλοκών, εφαρμϐζεται η διϊταξη περύ νοςοκομειακόσ 

περύθαλψησ για την επιπλϋον δαπϊνη. 

ΠΠρροοςςοοχχήή  ::  Η ημερομηνύα παραγραφόσ για την καταβολό του βοηθόματοσ 

τοκετοϑ αρχύζει απϐ την ημερομηνύα τοκετοϑ (διϊρκεια ενϐσ ϋτουσ). 

 
  
Α. Οι φυςικοθεραπεύεσ διενεργοϑνται ςτα εργαςτόρια φυςικοθεραπεύασ του 

Οργανιςμοϑ, ςε ςυμβεβλημϋνα εργαςτόρια φυςικοθεραπεύασ, εργαςτόρια 

φυςικόσ ιατρικόσ και αποκατϊςταςησ, ςε εργαςτόρια κλινικών και 

θεραπευτηρύων, κατϐπιν παραπεμπτικοϑ θερϊποντοσ ιατροϑ αντύςτοιχησ 

ειδικϐτητασ και ϋγκριςη ελεγκτό ιατροϑ. 

τη φυςικοθεραπεύα καθιερώνεται αποζημύωςη ανϊ ςυνεδρύα (επύςκεψη) εντϐσ 

τησ οπούασ εκτελοϑνται ϐςεσ φυςικοθεραπευτικϋσ πρϊξεισ κρύνονται αναγκαύεσ. 

το παραπεμπτικϐ αναγρϊφεται ο αριθμϐσ των ςυνεδριών καθώσ και οι 

απαιτοϑμενεσ φυςικοθεραπευτικϋσ πρϊξεισ ανϊ ςυνεδρύα. 

Δικαιολογοϑνται ϋωσ 12 ςυνεδρύεσ δϑο φορϋσ το χρϐνο και η αποζημύωςη ανϊ 

ςυνεδρύα ορύζεται ςε εύκοςι (20) ευρώ.  

  ε αγγειακϊ εγκεφαλικϊ επειςϐδια δϑναται να χορηγοϑνται φυςικοθεραπεύεσ 

δϋκα (10) ςυνεδρύεσ το μόνα καθώσ και οκτώ (8) λογοθεραπεύεσ το μόνα και 

μϋχρι ϋξι (6) μόνεσ. 

Για ςυνϋχιςη τησ θεραπεύασ και μϋχρι ϊλλο ϋνα εξϊμηνο (6 μόνεσ), απαιτεύται 

απαραιτότωσ ιατρικό γνωμϊτευςη ειδικευμϋνου θερϊποντοσ ιατροϑ 
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ανϊλογησ ειδικϐτητασ Κρατικοϑ ό Πανεπιςτημιακοϑ Νοςοκομεύου, η οπούα 

θα επιςυνϊπτεται ςτο παραπεμπτικϐ. 

  ε ςοβαρϊ κινητικϊ προβλόματα, ϐπωσ παραπληγύεσ, τετραπληγύεσ κ.λπ., 

μπορεύ να χορηγοϑνται μϋχρι δϋκα (10) ςυνεδρύεσ το μόνα και για ϋξι (6) 

μόνεσ που μπορεύ να παραταθοϑν ϋωσ 1 ϋτοσ, μετϊ απϐ γνωμϊτευςη 

ειδικευμϋνου θερϊποντοσ ιατροϑ ανϊλογησ ειδικϐτητασ Κρατικοϑ ό 

Πανεπιςτημιακοϑ Νοςοκομεύου, η οπούα θα επιςυνϊπτεται ςτο 

παραπεμπτικϐ. 

  ε ςοβαρϊ ορθοπεδικϊ προβλόματα αναςτρϋψιμα (ςοβαρϊ κατϊγματα ό 

δυςκαμψύεσ) χορηγοϑνται 12 ςυνεδρύεσ το μόνα και μϋχρι ϋξι (6) μόνεσ. τισ 

ανωτϋρω περιπτώςεισ α, β και γ δικαιολογοϑνται φυςικοθεραπευτικϋσ 

πρϊξεισ κατ’ ούκον δώδεκα (12) ςυνεδρύεσ το μόνα και μϋχρι ϋξι (6) μόνεσ με 

αποζημύωςη (20 €) ευρώ τη ςυνεδρύα. 

Β. Λογοθεραπεύεσ, εργοθεραπεύεσ και ψυχοθεραπεύεσ χορηγοϑνται ανϊλογα με την 

πϊθηςη με παραπεμπτικϐ θερϊποντοσ ιατροϑ αντύςτοιχησ ειδικϐτητασ και 

ϋγκριςη ελεγκτό ιατροϑ ωσ εξόσ: 

  Λογοθεραπεύεσ ϋωσ 8 ανϊ μόνα και η αποζημύωςη ανϊ ςυνεδρύα ορύζεται ςε 

10 €. 

 Εργοθεραπεύεσ ϐςεσ απαιτοϑνται και η αποζημύωςη εύναι αυτό του κρατικοϑ 

τιμολογύου, ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ. 

 Χυχοθεραπεύεσ ϋωσ 4 το μόνα (ομαδικό ό ατομικό ό θεραπεύα ςυμπεριφορϊσ) 

ςε ενόλικεσ και η αποζημύωςη εύναι αυτό του κρατικοϑ τιμολογύου, ϐπωσ 

ιςχϑει κϊθε φορϊ. 

 
    
Για παιδιϊ που πϊςχουν απϐ ςωματικό ό νοητικό αναπηρύα και ςτα οπούα 

παρϋχεται ειδικό αγωγό απϐ ειδικϊ εκπαιδευτόρια οικοτροφεύα, ϊςυλα, το Σαμεύο, 

ςτο πλαύςιο ςυμβϊςεων, καλϑπτει το 100% του ημερόςιου τροφεύου του 

προβλεπϐμενου απϐ την παρ. 2 τησ υπ’ αριθμ. Υ.80000/23141/2495 (ΥΕΚ 

2274/Β΄/2007) υπουργικόσ απϐφαςησ, ϐπωσ ιςχϑει κϊθε φορϊ, με την προςκϐμιςη 

των ακϐλουθων παραςτατικών: 

Α. Γνωμϊτευςη ςχετικόσ ειδικϐτητασ ιατροϑ και ϋγκριςη ελεγκτό ιατροϑ του 

οργανιςμοϑ, 

Β. Βεβαύωςη του εκπαιδευτηρύου για τισ ημϋρεσ προςϋλευςησ του παιδιοϑ και 

Γ. Πρωτϐτυπο τιμολϐγιο. 

ε περιπτώςεισ παιδιών μϋχρι την ςυμπλόρωςη του δϋκατου ογδϐου (18ου) ϋτουσ 

τησ ηλικύασ τουσ με γνωμϊτευςη ειδικευμϋνου ιατροϑ Κρατικοϑ ό Πανεπιςτημιακοϑ 

Νοςοκομεύου αντύςτοιχησ ειδικϐτητασ, ιςχϑοσ ενϐσ (1) ϋτουσ, η οπούα μπορεύ να 
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επαναλαμβϊνεται κϊθε μόνα απϐ θερϊποντεσ ιατροϑσ αντύςτοιχησ ειδικϐτητασ και 

μετϊ απϐ ϋγκριςη ελεγκτοϑ ιατροϑ, χορηγοϑνται ωσ κατωτϋρω: 

Α. ε αμιγό περιςτατικϊ κινητικών προβλημϊτων φυςικοθεραπεύεσ 10 ςυνεδρύεσ 

το μόνα και η αποζημύωςη ανϊ ςυνεδρύα ορύζεται ςε εύκοςι (20) €. 

Β. ε ςοβαρϊ νοητικϊ ό ψυχιατρικϊ προβλόματα και ςε παιδιϊ με Διϊχυτη 

Διαταραχό τησ Ανϊπτυξησ (Αυτιςμϐ), εγκρύνεται ειδικό αγωγό (λογοθεραπεύα – 

εργοθεραπεύα – ειδικό διαπαιδαγώγηςη − ομαδικό και ατομικό ψυχοθεραπεύα – 

θεραπεύα ςυμπεριφορϊσ − εκμϊθηςη δυςκολιών − λογοπαιδικϋσ αςκόςεισ − 

ςυμβουλευτικό γονϋων − ψυχολογικό υποςτόριξη) μϋχρι εύκοςι (20) ςυνεδρύεσ 

ανϊ εύδοσ το μόνα, εκτϐσ τησ ςυμβουλευτικόσ γονϋων που προβλϋπονται 

τϋςςερισ (4) το μόνα και η αποζημύωςη ανϊ ςυνεδρύα ορύζεται ςτα δεκαπϋντε 

(15) ευρώ. Μϋγιςτο ςυνολικϊ αποδιδϐμενο ποςϐ για τισ παραπϊνω περιπτώςεισ 

ορύζονται τα εννιακϐςια (900) ευρώ το μόνα. 

Εγκρύνεται επύςησ ειδικό αγωγό ςε παιδιϊ με Διαταραχό Ελλειμματικόσ 

Προςοχόσ− Τπερκινητικϐτητα (ΔΕΠΤ) καθώσ επύςησ και ςε παιδιϊ με Κώφωςη, 

Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ, Δυςλεξύα, Διαταραχό ςτην ανϊπτυξη και ςτο λϐγο, 

Σραυλιςμϐ, με μϋγιςτο ςυνολικϊ αποδιδϐμενο ποςϐ τα 300 € το μόνα. 

Γ. ε μικτϊ περιςτατικϊ κινητικών και νοητικών ό ψυχονοητικών προβλημϊτων, 

ϐπωσ ορύζεται ανωτϋρω. 

Για την ϋγκριςη ϐλων των παραπϊνω δαπανών απαιτεύται γνωμϊτευςη απϐ 

Δημϐςιο Υορϋα, απϐ εξειδικευμϋνο παιδύατρο ό ψυχύατρο ό νευρολϐγο και ϋγκριςη 

του αρμϐδιου ελεγκτό γιατροϑ. 

 

  
τουσ αςφαλιςμϋνουσ χορηγεύται για την αποκατϊςταςη τησ οπτικόσ τουσ οξϑτητασ 

ϋνα ζευγϊρι γυαλιϊ ό φακού επαφόσ ανϊ δϑο ϋτη. Για δικαιοϑχουσ ϊνω των 40 ετών 

και εφϐςον ςυντρϋχει λϐγοσ, δϑο ζευγϊρια, ϋνα μυωπύασ, ϋνα πρεςβυωπύασ ό ϋνα 

ζευγϊρι διπλεςτιακϊ ό πολυεςτιακϊ ό πολυεςτιακοϑσ φακοϑσ επαφόσ. Μϋγιςτη 

αποδιδϐμενη τιμό για το πρώτο ζευγϊρι ορύζεται το ποςϐ των 80 ευρώ, για το 

δεϑτερο ζευγϊρι το ποςϐ των 60 €, ενώ για τα πολυεςτιακϊ το ποςϐ των 140 €. 

τα παιδιϊ ϋωσ 12 ετών χορηγεύται ςκελετϐσ με φακοϑσ αςφαλεύασ (ϊθραυςτα) 

κϊθε δϑο (2) ϋτη. Σο μϋγιςτο καταβαλλϐμενο ποςϐ ςε κϊθε περύπτωςη ανϋρχεται ςε 

100 € για φακοϑσ ό γυαλιϊ. Σα παραπϊνω ποςϊ αποδύδονται μετϊ απϐ προςκϐμιςη 

των απαραύτητων παραςτατικών (παραπεμπτικϐ –τιμολϐγιο αγορϊσ) χωρύσ 

ςυμμετοχό του αςφαλιςμϋνου. 
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Ο Αςφαλιςτικϐσ Υορϋασ χορηγεύ Ακουςτικϊ ΒαρηκοϏασ με μϋγιςτη αποδιδϐμενη 

τιμό τα 400€ χωρύσ ςυμμετοχό του αςφαλιςμϋνου. Σα ακουςτικϊ αντικαθύςτανται 

κϊθε 4 χρϐνια εκτϐσ των βαρόκοων παιδιών ϋωσ 15 ετών που αντικαθύςταται κϊθε 

χρϐνο με την προϒπϐθεςη ϐτι η ακουςτικό τουσ οξϑτητα παρουςιϊζει ςημαντικό 

μεύωςη, γεγονϐσ που προκϑπτει απϐ ςυγκριτικϊ ακουογρϊμματα και πϊνω απϐ 50 

decibell βαρηκοϏασ.  

Αποδύδεται η δαπϊνη με την προςκϐμιςη των παραςτατικών (παραπεμπτικϐ ‐ 

τιμολϐγιο αγορϊσ)ςυμπεριλαμβανομϋνου του ακουογρϊμματοσ του αςφαλιςμϋνου 

καθώσ και του ςειριακοϑ αριθμοϑ του προώϐντοσ. Ο φορϋασ δεν καταβϊλλει τισ 

δαπϊνεσ επιςκευών. 

 
    
Η αναγνώριςη των παροχών γύνεται απϐ τα αρμϐδια ϐργανα του Σαμεύου με την 

υποβολό των προβλεπϐμενων παραςτατικών – δικαιολογητικών, καθώσ και απϐ τισ 

ςχετικϋσ διατϊξεισ που ιςχϑουν κϊθε φορϊ περύ υγειονομικόσ περύθαλψησ. 

Σο ϑψοσ των δικαιοϑμενων παροχών καθορύζεται με βϊςη το ιςχϑον κϊθε φορϊ 

κρατικϐ τιμολϐγιο και το ποςοςτϐ ϋκπτωςησ που προβλϋπουν οι ςυμβϊςεισ. 

Δαπϊνεσ ιατρικών πρϊξεων, παρακλινικών εξετϊςεων και θεραπειών που δεν 

περιλαμβϊνονται ςτο κρατικϐ τιμολϐγιο δεν αναγνωρύζονται απϐ το Σαμεύο. 

ΕΕππιιςςηημμάάννςςεειισσ  ::   Κϊθε δικαύωμα για τη λόψη των παροχών παραγρϊφεται μετϊ 

ϋνα (1) ϋτοσ απϐ τη γϋννηςό του. 

 Απαιτητϋσ παροχϋσ, εφϐςον δεν ειςπραχθοϑν μϋςα ςε ϋνα (1) 

χρϐνο απϐ την ημϋρα που ϋγιναν απαιτητϋσ, παραγρϊφονται. 

  

 

 

 


