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Πρόλογος  

Στην διπλωµατική αυτήν εργασία γίνεται µία προσπάθεια παρουσίασης του 

τρόπου παροχής ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης στους 

αλλοδαπούς διακινούµενους στη χώρα µας, είτε αυτοί προέρχονται από χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από κάποια άλλη χώρα, µη κοινοτική. 

Αρχικά, θα παρουσιάσουµε ότι ισχύει για τους πολίτες κρατών-µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στους παρόχους υπηρεσιών υγείας 

όπως και οι Έλληνες ασφαλισµένοι, εφόσον θεµελιώνουν το αντίστοιχο ασφαλιστικό 

δικαίωµα στη χώρα τους και φέρουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας. 

Παράλληλα,  θα γίνει µία σύντοµη παρουσίαση του νοµικού πλαισίου εισαγωγής της 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Aσφάλισης Ασθενείας, καθώς επίσης και της διαδικασίας 

παροχής υπηρεσιών υγείας, τόσο στην πρωτοβάθµια όσο και στη δευτεροβάθµια 

περίθαλψη. Από την άλλη, θα εξετάσουµε τη δυνατότητα πρόσβασης στην 

ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη στη χώρα µας των υπηκόων 

κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλες τις περιπτώσεις θα εξεταστεί αν ο 

αλλοδαπός έχει εισέλθει νόµιµα ή παράνοµα στην Ελλάδα, ενώ θα εξεταστεί και το 

καθεστώς που ισχύει για τους οµογενείς µας. 

Τέλος, θα παρουσιάσουµε τα σηµεία εκείνα του Ν. 2472/1997 και του 

Ν.3418/2005 που δεν µας επιτρέπουν να έχουµε πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία 

ασθενών που προέχονται είτε από κράτος-µέλος της Ε.Ε. είτε από άλλη χώρα, µη 

κοινοτική  και, κατά συνέπεια, µας εµποδίζουν από την µελέτη και την παρουσίαση 

περιπτώσεων παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και εφαρµογής της σχετικής 

νοµοθεσίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.∆ιασυνοριακή νοσηλεία στην Ευρώπη-σύντοµη ιστορική αναδροµή  

 

Η υπογραφή της συνθήκης του 1951 στο Παρίσι, η οποία θα οδηγούσε στη 

δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα,  κατέστησε αναγκαία 

την δηµιουργία ενός οργάνου, ρόλος του οποίου θα ήταν ο συντονισµός των 

διαφόρων κοινωνικοασφαλιστικών συστηµάτων των κρατών-µελών. Απώτερος 

σκοπός της προσπάθειας αυτής ήταν να ενισχυθεί η κινητικότητα των πολιτών των 

έξι, αρχικά, ευρωπαϊκών χωρών που προέβησαν στην υπογραφή της συνθήκης και η 

αποφυγή οποιασδήποτε διάκρισης σε βάρος τους έναντι των πολιτών των κρατών-

µελών στις οποίες διακινούνταν. 

Το 1957 υπογράφηκε από τα µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και 

Χάλυβα η Συνθήκη της Ρώµης. Η Συνθήκη της Ρώµης οδήγησε στο συντονισµό των 

κοινωνικοασφαλιστικών συστηµάτων των κρατών-µελών όσον αφορά τους 

µετανάστες εργαζόµενους, αρχικά στους τοµείς του άνθρακα και του χάλυβα. Οι 

αρχές αυτές οδήγησαν στον συντονισµό  των εθνικών συστηµάτων των χωρών αυτών 

και αποτέλεσαν, στη συνέχεια, τη βάση των ρυθµίσεων της ευρωπαϊκής κοινότητας. 

Με την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώµης, ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή 

Οικονοµική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.), στις αρχές της οποίας περιλαµβανόταν και η 

ελεύθερη διακίνηση αγαθών, κεφαλαίων, προσώπων και υπηρεσιών. Το δικαίωµα για 

ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

εµπεριέχεται στα άρθρα 48 και 49 της Συνθήκης της Ρώµης και δίνει, µεταξύ άλλων, 

το δικαίωµα της ελεύθερης µετακίνησης, µε σκοπό την εξεύρεση εργασίας σε 

ολόκληρη την Κοινότητα, ενώ το άρθρο 51 αναφέρεται στις πολιτικές συντονισµού 

των κοινωνικοασφαλιστικών συστηµάτων. Παγιώθηκε, έτσι, η προστασία των 
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κοινωνικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων και των µελών της οικογένειας τους, σε 

συνδυασµό µε τους τέσσερις θεµελιώδεις άξονες της παγίωσης και επέκτασης του 

ευρωπαϊκού κοινωνικού δικαίου, δηλαδή την γεωγραφική κινητικότητα, την 

επαγγελµατική κινητικότητα, την κοινωνική ολοκλήρωση και τη διασφάλιση των 

συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, ενώ φτάσαµε στο σηµείο η παροχή αυτών των 

ατοµικών δικαιωµάτων να επεκτείνεται σε όλους τους υπηκόους των κρατών-µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριµένα στους εργαζόµενους, τους 

σπουδαστές, τους συνταξιούχους και ακόµη και στους άνεργους. Στην αρχή της 

ελεύθερης διακίνησης των εργαζοµένων εντάσσεται και η ελεύθερη παροχή 

υπηρεσιών υγείας σε µετακινούµενους πολίτες των κρατών-µελών για λόγους υγείας, 

εκπαίδευσης, αναψυχής και επαγγελµατικούς. (1) 

Το 1991 υπογράφηκε η Συνθήκη του Μάαστριχτ η οποία, πέρα από την 

αποδοχή από τα κράτη-µέλη της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, οδήγησε 

στην υιοθέτηση ενός κοινού Πρωτοκόλλου, µε σκοπό την κατοχύρωση των ατοµικών 

και κοινωνικών δικαιωµάτων του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.(2) Η Συνθήκη 

αυτή αποτέλεσε την πλέον µεγαλύτερη επισφράγιση της ευρωπαϊκής κοινωνικής 

πολιτικής, όπου η υγεία συµπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στις ευρωπαϊκές συνθήκες 

ως ένα ιδιαίτερο θέµα προς συζήτηση και ανάπτυξη. Με το άρθρο 129 της Συνθήκης 

ενθαρρύνεται η προστασία και η προαγωγή της υγείας, µέσω της συνεργασίας µεταξύ 

των κρατών-µελών και συγκεκριµένα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 129 αναφέρεται  

                                                                                                                                      

 (1). Μαίρη Κοντούλη-Γείτονα, «Πολιτική και Οικονοµία της υγείας», Εκδόσεις Εξάντας /Πολιτικές 

Υγείας, 1997, σελ.148. 

(2). Μαίρη Κοντούλη-Γείτονα, «Πολιτική και Οικονοµία της υγείας», Εκδόσεις Εξάντας /Πολιτικές 

Υγείας, 1997, σελ.149. 
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ότι η προστασία της υγείας των υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 

αποτελεί συστατικό µέρος όλων των πολιτικών της κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και κατ’επέκταση η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλαµβάνει πλέον σηµαντικό 

ρόλο, σχετικά µε την προστασία της υγείας ολόκληρου του πληθυσµού της Ευρώπης, 

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όπου πληθαίνουν τα προβλήµατα τα οποία 

προκύπτουν από τη διασυνοριακή ροή πληθυσµιακών µετακινήσεων, όπως 

προσφύγων, µεταναστών, εργαζοµένων, τουριστών και ασθενών. (3) 

Το πρόβληµα, βέβαια, που προέκυψε είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα 

επιτευχθεί η εναρµόνιση των συστηµάτων υγείας ανάµεσα στα κράτη-µέλη, όταν 

ήταν και είναι εµφανές ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάµεσα στα µοντέλα 

κοινωνικής πολιτικής που ακολουθεί το κάθε κράτος-µέλος. Με τη συνεχή δε εισδοχή 

και νέων κρατών-µελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατών µε διαφορετική δοµή 

κοινωνικής ασφάλισης ή και συστηµάτων υγείας, οι προοπτικές για εναρµόνιση 

µειώθηκαν ακόµη περισσότερο.Το γεγονός αυτό δεν σηµαίνει ότι η διαδικασία 

σύγκλισης των πολιτικών κοινωνικής προστασίας αποδεικνύεται ευκολότερη, εφόσον 

η κοινωνική πολιτική και, στη συγκεκριµένη περίπτωση η πολιτική υγείας, µε 

εξαίρεση τους τοµείς της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, 

εξαρτώνται από την αποδοχή του κάθε κράτους-µέλους των κοινοτικών αρχών. 

Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής, η 

επιλογή της µορφής του συστήµατος υγείας καθώς και οι τρόποι χρηµατοδότησης του 

είναι αρµοδιότητες των οποίων η εξουσία κατανέµεται στα εθνικά κράτη και όχι στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Εποµένως, σε πολιτικό επίπεδο, εναρµόνιση δεν µπορεί να  

                                                                                                                                      

(3). Μαίρη Κοντούλη-Γείτονα, «Πολιτική και Οικονοµία της υγείας», Εκδόσεις Εξάντας /Πολιτικές 

Υγείας, 1997, σελ.152. 
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επιτευχθεί ως προς το επιζητούµενο επίπεδο προστασίας, το χρόνο και τον τρόπο 

εφαρµογής ενός κοινού συστήµατος υγείας σε κάθε κράτος-µέλος. (4) 

Ένα άλλο ανασταλτικό στοιχείο για την εναρµόνιση, πέρα από την αρχή της 

επικουρικότητας είναι και η µεγάλη οικονοµική διαφοροποίηση µεταξύ των κρατών-

µελών. ∆εν είναι δυνατό να επικρατήσει η λογική της εναρµόνισης, εφόσον για την 

επίτευξη της απαιτούνται λίγο-πολύ ίσα επίπεδα οικονοµικής ανάπτυξης.(5) Έτσι, 

εγκαταλείφθηκε η πολιτική της εναρµόνισης και ακολουθήθηκε η πολιτική της 

σύγκλισης, µε τα όποια προβλήµατα παρουσιάζει και αυτή, ξεκινώντας από την 

αποσαφήνιση του όρου και καταλήγοντας στη δυνατότητα εφαρµογής της από τα 

κράτη-µέλη. 

Στα πλαίσια της προστασίας των κοινωνικών δικαιωµάτων, προκειµένου να 

διασφαλιστεί η παροχή φροντίδας υγείας σε όλους τους υπηκόους κρατών-µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε δεδοµένο το δικαίωµα στην ελεύθερη κυκλοφορία των 

προσώπων, είτε για εργασία είτε για σπουδές είτε για νοσηλεία, το οποίο αποτελεί 

δικαίωµα του Ευρωπαίου Πολίτη, ακολούθησε µία σειρά κοινοτικών ρυθµίσεων, που 

δηµιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παροχή φροντίδων υγείας στους 

υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι κοινοτικές αυτές ρυθµίσεις δίνουν τη δυνατότητα παροχών σε είδος στους 

κλάδους της ασφάλισης ασθένειας ή µητρότητας, δηλαδή ιατρική, φαρµακευτική και 

νοσοκοµειακή περίθαλψη σε όλους τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

                                                                                                                                      

(4). Μαίρη Κοντούλη-Γείτονα, «Πολιτική και Οικονοµία της υγείας», Εκδόσεις Εξάντας /Πολιτικές 

Υγείας, 1997, σελ.152. 

(5). Μαίρη Κοντούλη-Γείτονα, «Πολιτική και Οικονοµία της υγείας», Εκδόσεις Εξάντας /Πολιτικές 

Υγείας, 1997, σελ.153. 
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Τρεις είναι οι θεµελιώδεις αρχές που διέπουν τo θεσµικό πλαίσιο των 

κοινοτικών αυτών ρυθµίσεων: 

 

1. Η αρχή της ισότητας στη φροντίδα υγείας. Από τη στιγµή που ένας υπήκοος 

δικαιούται φροντίδες υγείας από ένα κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

τις δικαιούται και σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-µέλος στο οποίο διακινείται 

και χρήζει υπηρεσιών παροχής υγείας κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις µε 

τους υπηκόους της χώρας αυτής, που αποτελεί για αυτόν χώρα νοσηλείας-

υποδοχής. 

2. Κάθε Οργανισµός Κοινωνικής Ασφάλισης κράτους-µέλους υποχρεούται να 

συνυπολογίσει όλες τις χρονικές περιόδους ασφάλισης του ευρωπαίου πολίτη 

τις οποίες πραγµατοποίησε σε ένα ή περισσότερα κράτη-µέλη. Για τη σωστή 

τήρηση αυτής της αρχής απαιτείται η στενή συνεργασία µεταξύ των εθνικών 

φορέων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών-µελών. 

3. Η αρχή της εξαγωγής παροχών. Σύµφωνα µε την αρχή αυτήν καταβάλλονται 

τα οφέλη-οι παροχές-σε άτοµα που διαµένουν σε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. ∆εσµεύονται τα κράτη-µέλη να παρέχουν υπηρεσίες υγείας στους 

ασφαλισµένους τους ακόµη και αν αυτοί κατοικούν σε άλλο κράτος-µέλος. (6) 

 

Τη δυνατότητα για ασφαλιστική κάλυψη σε όλους τους εργαζόµενους οι 

οποίοι µετακινούνται εντός της Περιφέρειας της Κοινότητας και στα µέλη της 

οικογένειας τους παρέχει ο Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου της 

14ης Ιουνίου 1971 «περί εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως  

                                                                                                                                      

 (6). Μαίρη Κοντούλη-Γείτονα, «Πολιτική και Οικονοµία της υγείας», Εκδόσεις Εξάντας /Πολιτικές 

Υγείας, 1997, σελ.164. 
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στους µισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας».(7) 

Το δικαίωµα για διασυνοριακή νοσηλεία παραχωρείται σε κάθε ευρωπαίο πολίτη, 

συµπεριλαµβανοµένων των φοιτητών, των συνταξιούχων και των οικονοµικά 

αδυνάτων, υπό τον όρο να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

 

α.Να είναι υπήκοος ενός κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άπατρις 

ή πολιτικός πρόσφυγας ή προστατευόµενο µέλος δικαιούχου. 

β.Να έχει σχέση εργασίας είτε ως µισθωτός είτε ως ελεύθερος επαγγελµατίας. 

Κάθε εργαζόµενος, υπήκοος της Κοινότητας, ο οποίος καλύπτεται από κάποιο 

ασφαλιστικό οργανισµό δικαιούται κοινωνικές παροχές οποτεδήποτε και 

οπουδήποτε στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

γ.Να ανήκει σε ένα σχήµα κοινωνικής ασφάλισης. 

δ.Να µην υπάγεται στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα της χώρας υποδοχής. 

ε.Οι παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας πρέπει να προσφέρονται σύµφωνα µε τις 

νοµοθετικές ρυθµίσεις και τους κανονισµούς της χώρας-υποδοχής . 

στ.Τα συνακόλουθα κόστη να επιβαρύνουν τη χώρα καταγωγής των 

δικαιούχων. (8) 

 

Η διατήρηση του δικαιώµατος για φροντίδα υγείας στους εργαζόµενους και 

στα µέλη των οικογενειών τους σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κατοχυρώνεται από τις ευρωπαϊκές ρυθµίσεις 1408/71 του Συµβουλίου της 14ης 

Ιουνίου 1971 «περί εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους 

                                                                                                                                      

(7). ΕΕ αριθ. L 149/05-071971, σ. 0002 – 0050.  

(8). Μαίρη Κοντούλη-Γείτονα, «Πολιτική και Οικονοµία της υγείας», Εκδόσεις Εξάντας /Πολιτικές 

Υγείας, 1997, σελ.165. 
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µισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας» και 

574/72 του Συµβουλίου της 21ης Μαρτίου 1972 «περί του τρόπου εφαρµογής του 

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής 

ασφαλίσεως στους µισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της 

Κοινότητας». (9) Το δικαίωµα αυτό διατηρείται ακόµη και αν προκύψει ανάγκη για 

φροντίδα υγείας, εξαιτίας επαγγελµατικών υποχρεώσεων ή για λόγους αναψυχής ή 

αλλαγής κατοικίας, εφόσον έχει προηγουµένως δώσει την σχετική έγκριση ο 

αρµόδιος ασφαλιστικός φορέας. Όλα αυτά τα οφέλη απονέµονται για λογαριασµό του 

αρµόδιου οργανισµού από τον αντίστοιχο του τόπου διαµονής, σύµφωνα µε τις 

κανονιστικές ρυθµίσεις που ισχύουν στους ασφαλιστικούς οργανισµούς του τόπου 

διαµονής. Η χρονική περίοδος κατά την οποία πρέπει να παρέχονται αυτά τα οφέλη 

υπάγεται στο νοµικό καθεστώς του αρµόδιου ασφαλιστικού οργανισµού. (10) 

 

2.Η Ιθαγένεια του Πολίτη της Ευρώπης και η έννοια του αλλοδαπού-Έννοιες και 

ορισµοί 

 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της ΣΕΚ «θεσπίζεται ιθαγένεια της Ένωσης» κάτι το 

οποίο αποτελεί και αναπόφευκτη συνέπεια της πολιτικής ένωσης των κρατών-µελών. 

Όπως ορθά παρατηρεί ο Edward Moxon-Browne, «η µεταµόρφωση της Κοινότητας 

σε Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπορεί παρά να αντανακλάται και σ’αυτούς που κατοικούν  

στην Ένωση, δηλαδή στους πολίτες της Ένωσης, µε µια σειρά από δικαιώµατα και 

                                                                                                                                      

(9). ΕΕ L 74/27-03-1972 σ. 0001 – 0083. 

(10). Μαίρη Κοντούλη-Γείτονα, «Πολιτική και Οικονοµία της υγείας», Εκδόσεις Εξάντας /Πολιτικές 

Υγείας, 1997, σελ.168. 
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υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι δηµιουργείται ένα 

πλέγµα δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που συνδέονται µε την ιθαγένεια σε τρία 

επίπεδα: (α) το εθνικό, (β) ο κοινοτικό, (γ) το επίπεδο της Ένωσης.» (11), (12) 

Mέσα σε αυτά τα δικαιώµατα συµπεριλαµβάνεται και η θεµελιακή αρχή της 

«µη διάκρισης» µε βάση την εθνικότητα, η ελευθερία διακίνησης προσώπων, 

εργαζοµένων, κεφαλαίων, η ελευθερία εγκατάστασης σε άλλο κράτος-µέλος και η 

κοινωνική πολιτική. 

Σύµφωνα µε την Συνθήκη της Ε.Ε., πολίτης της Ένωσης (πρόσωπο που 

κατέχει την ιθαγένεια της Ένωσης) είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα 

ενός κράτους-µέλους (και όχι απλά που διαµένει σε κράτος-µέλος). Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο στη δήλωση του για τα Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα που υιοθέτησε το 1989 

(13) όσο και στο σχετικό ψήφισµα για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια είχε την ίδια 

προσέγγιση (έγγραφο Α3-139/91). (14) 

 Η ιθαγένεια της Ένωσης εξασφαλίζει καταστατικά τέσσερα βασικά 

δικαιώµατα στον  πολίτη της Ένωσης: 

 

� Το δικαίωµα να κυκλοφορεί ελεύθερα στο έδαφος των κρατών-µελών (άρθρο 

8Α) 

                                                                                                                                      

(11). Edward Moxon-Browne, “The Legitimacy of the Union”, στο P.Keatinge (επιµ.), Political Union, 

σελ.77-80. 

(12). Π.Κ. Ιωακειµίδης, «Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση, Θεωρία-∆ιαπραγµάτευση, Θεσµοί και 

Πολιτικές , Η Συνθήκη του Maastricht και η Ελλάδα, Εκδόσεις Θεµέλιο, 1992, σελ.364. 

(13).  C 120/12-4-89, Εφηµερίδα Ε.Κ.  

(14). Π.Κ. Ιωακειµίδης, «Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση, Θεωρία-∆ιαπραγµάτευση, Θεσµοί και 

Πολιτικές , Η Συνθήκη του Maastricht και η Ελλάδα, Εκδόσεις Θεµέλιο, 1992, σελ.365. 
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� Το δικαίωµα να διαµένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών-µελών 

(ανεξάρτητα από το δικαίωµα εγκατάστασης). 

� Το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τους πολίτες της Ένωσης στις 

δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές στο κράτος-µέλος της κατοικίας τους 

(ανεξάρτητα αν είναι υπήκοοι του εν λόγω κράτους) κάτω από τους ίδιους 

όρους µε τους υπηκόους του εν λόγω  κράτους . 

� Το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στο κράτος-µέλος της κατοικίας τους. (15) 

 

Η διεθνής αυτή κατοχύρωση του δικαιώµατος του ατόµου να µετακινείται 

ελεύθερα από κράτος σε κράτος αναλύεται σε έξι τουλάχιστον ειδικότερες ελευθερίες 

που είναι δυνατόν να αναγνωριστούν δικαιικά: 

 

� Στην ελευθερία εξόδου του προσώπου από το κράτος της ιθαγένειας του. 

� Στην ελευθερία εισόδου σε ένα κράτος διαφορετικό από εκείνο της ιθαγένειας 

του. 

� Στην ελευθερία διακίνησης του προσώπου µέσα στο κράτος υποδοχής. 

� Στην ελευθερία παραµονής (διαµονής) µέσα στο κράτος υποδοχής. 

� Στην ελευθερία εξόδου από το κράτος υποδοχής. 

� Στην ελευθερία επιστροφής στο κράτος ιθαγένειας του. (16) 

 

                                                                                                                                     

(15). Π.Κ.Ιωακειµίδης, «Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση, Θεωρία-∆ιαπραγµάτευση, Θεσµοί και 

Πολιτικές , Η Συνθήκη του Maastricht και η Ελλάδα, Εκδόσεις Θεµέλιο, 1992, σελ.366-367. 

(16).   Κ.Ιωάννου, «Το δικαίωµα διαµονής στην κοινοτική έννοµη τάξη, Νεώτερες εξελίξεις», εκδόσεις 

Παρατηρητής, 1998, σελ. 18.  
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Πλέον, στο δικαιικό χώρο των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υπάρχει η διάκριση του πολίτη της Ευρώπης, του κατόχου δηλαδή της ιθαγένειας της 

Ευρώπης και του «αλλοδαπού», ορισµού  τον οποίο η  Συνθήκη Schengen αποδίδει 

σε «κάθε υπήκοο κράτους µη µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Κατά συνέπεια, 

θεωρούνται κατά τη σύµβαση αυτή αλλοδαποί και οι υπήκοοι κρατών-µελών της 

Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ), οι οποίοι όµως από το 1993, 

µε τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) απολαµβάνουν το 

δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας µέσα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

όπως ακριβώς και οι πολίτες της. (17) 

 Κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι στα πλαίσια της παρούσας εργασίας η 

έννοια του αλλοδαπού αποδίδεται σε κάθε πρόσωπο το οποίο, ανεξάρτητα από τον 

αρχικό λόγο της µετακίνησης του (εργασία, σπουδές, τουρισµός κλπ.) εισέρχεται και 

παραµένει προσωρινά στην χώρα µας, είτε προερχόµενο από κράτος-µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης του οποίου την υπηκοότητα έχει και άρα φέρει την ιδιότητα του 

«πολίτη της Ευρώπης», είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα.  

 

3.Η Ασφάλιση υγείας για τον Έλληνα υπήκοο και για τον αλλοδαπό. 

  

 Το Σύνταγµα της χώρας µας στην παράγραφο 5 του άρθρου 5, µέρος δεύτερο, 

αναφέρει: «Καθένας έχει δικαίωµα στην προστασία της υγείας ....». Κατά συνέπεια, 

όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν άµεση πρόσβαση στις υπηρεσίες παροχής υγείας, είτε  

                                                                                                                                     

(17). Ιωάννης ∆.Ληξουριώτης, «Το νοµικό καθεστώς του µετανάστη µισθωτού στην Ελλάδα, 

εργασιακή και κοινωνικοασφαλιστική θέση των µη κοινοτικών µεταναστών αλλοδαπών 

εργαζοµένων», εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα, 1998, σελ.33. 
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εφόσον θεµελιώνουν το αντίστοιχο δικαίωµα µέσω των ασφαλιστικών τους ταµείων 

είτε µέσω της κρατικής πρόνοιας, εφόσον είναι οικονοµικά αδύναµοι ή 

ανασφάλιστοι.  

Η ασφάλιση υγείας λοιπόν για τον Έλληνα πολίτη περιλαµβάνει την ιατρική, 

φαρµακευτική και νοσηλευτική φροντίδα, η οποία προσφέρεται στον ίδιο και τα µέλη 

της οικογένειας του από τους παρόχους υγείας του ∆ηµοσίου, όπως είναι τα 

νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., του Ι.Κ.Α., τα περιφερειακά τους ιατρεία και τα τυχόν 

συµβεβληµένα µαζί τους ιδιωτικά ιατρεία καθώς επίσης και τα ιατρεία των λοιπών 

ασφαλιστικών φορέων, µε σκοπό την αντιµετώπιση οποιουδήποτε προβλήµατος 

υγείας, έκτακτου ή χρόνιου και για όσο διάστηµα κρίνεται απαραίτητο για την 

αποκατάσταση της υγείας τους. 

 Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εφαρµογή των αρχών της 

καθιέρωσης της «ιθαγένειας της Ευρώπης» καθώς και της ελευθερίας διακίνησης των 

Ευρωπαίων πολιτών µέσα στα όρια της, οποιοσδήποτε υπήκοος κράτους-µέλους της 

Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), κατ’αντιστοιχία µε τον 

Έλληνα πολίτη και εφόσον θεµελιώνει στην χώρα του ασφαλιστικό δικαίωµα,  

έχει δικαίωµα πρόσβασης  στους παρόχους υπηρεσιών υγείας και όπως αυτοί 

ορίζονται σχετικά, προκειµένου να αντιµετωπιστεί άµεσα οποιοδήποτε έκτακτο 

πρόβληµα υγείας παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαµονής του στη 

χώρα µας.  

 Από την άλλη, όσον αφορά τους πολίτες κρατών που δεν ανήκουν στην Ε.Ε. ή 

στον Ε.Ο.Χ. και πάντα στα πλαίσια της προστασίας των παροχών της υγείας, 

παρέχεται από την χώρα µας ιατρική, φαρµακευτική και νοσηλευτική φροντίδα µόνο 

για την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών και µέχρι την αποκατάσταση της 

υγείας τους. 
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 Τις παραπάνω περιπτώσεις θα παρουσιάσουµε αναλυτικά παρακάτω, 

εξετάζοντας: 

� αρχικά, την περίπτωση των υπηκόων κρατών-µελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. 

και 

� στη συνέχεια, τις περιπτώσεις των υπηκόων των λοιπών κρατών, σε 

συνάρτηση πάντα µε τη νοµιµότητα ή όχι της παραµονής τους στην Ελλάδα. 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥ, ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ 

Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ. 

 

Εισαγωγή 

 Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες κατά τη διακίνησή τους, µε βάση πάντα τους 

κοινοτικούς κανονισµούς, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.), δηλαδή τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τη Νορβηγία, την 

Ισλανδία, το Λιχτενστάιν καθώς επίσης και την Ελβετία, έχουν την δυνατότητα να 

έχουν πρόσβαση  σε υπηρεσίες αναγκαίας περίθαλψης στο κράτος υποδοχής, εφόσον 

βέβαια θεµελιώνουν το αντίστοιχο ασφαλιστικό δικαίωµα στο κράτος της 

µόνιµης κατοικίας τους.  

Σύµφωνα µε την Κύρωση της προσχώρησης δέκα νέων κρατών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (18) από την 1η-5-2004 και την εφαρµογή των ΚΚ 1408/71 και 

574/72 στις κοινωνικοασφαλιστικές σχέσεις µε τα νέα αυτά κράτη-µέλη, δηλαδή τις 

∆ηµοκρατίες Τσεχίας, Εσθονίας, Κύπρου, Λετονίας, Λιθουανίας, Ουγγαρίας, 

Μάλτας, Πολωνίας, Σλοβενίας και Σλοβακίας, εφαρµόζονται χωρίς κανένα 

περιορισµό και για τις χώρες αυτές οι κοινοτικοί Κανονισµοί (ΕΟΚ) 1408/71 και 

(ΕΟΚ) 572/72, όπως τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν, ενώ παύουν να 

ισχύουν οι ∆ιµερείς Συµβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας που είχε συνάψει η Ελλάδα µε 

την Κύπρο και την Πολωνία.  

Μέχρι και τις 31 Μαϊου 2004, η πρόσβαση στις υπηρεσίες αναγκαίας 

περίθαλψης των Ευρωπαίων πολιτών που διακινούνταν στην Ελλάδα γινόταν µέσω 

βιβλιαρίου του Ι.Κ.Α. ειδικού τύπου.  

                                                                                                                                     

 (18). Ν. 3236/04-ΦΕΚ60/τ.α΄/27-2-2004. 
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Το βιβλιάριο αυτό εκδιδόταν από τα υποκαταστήµατα του Ι.Κ.Α, µε βάση κοινοτικά 

έντυπα (Ε111, Ε119, Ε128, κλπ) που προσκόµιζε ο ενδιαφερόµενος Ευρωπαίος 

ασφαλισµένος πολίτης. Με το ειδικό βιβλιάριο αυτό ο κάτοχος εξοµοιωνόταν στην 

ουσία µε τον ασφαλισµένο του Ι.Κ.Α. και αποκτούσε το ίδιο δικαίωµα περίθαλψης µε 

αυτόν: 

 

� Στις Μονάδες Υγείας και τα νοσοκοµεία του Ι.Κ.Α. 

� Στα Περιφερειακά Ιατρεία, στα Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.), 

στα Κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ. και στα Εξωτερικά Ιατρεία των νοσοκοµείων 

του Ε.Σ.Υ. 

� Στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., εφόσον έπρεπε να νοσηλευτεί. 

 

 Το ανωτέρω πλαίσιο τροποποιήθηκε από την 1η Ιουνίου 2004, µε την 

εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.). Η εισαγωγή 

της κάρτας αυτής οδήγησε στην αντικατάσταση µιας σειράς θεσµοθετηµένων 

κοινοτικών εντύπων δικαιώµατος, αλλά όχι όλων και, ταυτόχρονα, στην τροποποίηση 

του κανονισµού (ΕΟΚ) 574/72. Πλέον, οι κάτοχοι της κάρτας έχουν απευθείας 

πρόσβαση στην αναγκαία περίθαλψη µε δύο τρόπους: είτε προσκοµίζοντας τα 

βιβλιάρια ειδικού τύπου που έχουν εκδοθεί από τα υποκαταστήµατα του Ι.Κ.Α., είτε 

προσκοµίζοντας απλά την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.). 

 Η εµπρόσθια όψη της Ευρωπαϊκής Κάρτας έχει ενιαία µορφή για όλες τις 

χώρες που την εκδίδουν. Παρέχεται, ωστόσο, η δυνατότητα στα κράτη-µέλη να την 

ενσωµατώσουν ή να την επικολλήσουν στην εθνική τους κάρτα ασφάλισης ως µία 

από τις όψεις της. Κατά συνέπεια, η κάρτα, η οποία εξασφαλίζει πρόσβαση σε 

υπηρεσίες περίθαλψης στη χώρα υποδοχής, θα πρέπει στη µια της τουλάχιστον όψη 



                                                         H ασφάλιση υγείας του αλλοδαπού στην Ελλάδα    

 21 

να έχει την µορφή του σχήµατος 1 (σελίδα 23), ενώ η άλλη µπορεί να έχει τη µορφή 

του σχήµατος 2 (σελίδα 23) ή τη µορφή της εθνικής κάρτας της χώρας. Εθνικές ή 

άλλες κάρτες ασφάλισης ή υγείας των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καµία 

από τις όψεις τους δεν έχει τη µορφή του σχήµατος 1 δεν εξασφαλίζουν κανένα 

δικαίωµα παροχής περίθαλψης και οι κάτοχοι τους περιθάλπονται µε δικά τους έξοδα. 

Για το  διάστηµα από 1-6-2004 µέχρι 31-12-2005, ορισµένα κράτη διατηρούν 

το δικαίωµα έκδοσης αντί της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας του 

µεταβατικού εντύπου Ε111. Επίσης, σε έκτακτες περιπτώσεις απώλειας της κάρτας 

από τον κάτοχο της (λόγω πχ. κλοπής) ή όταν δεν είναι δυνατή η έκδοση της (λόγω 

πχ. εσπευσµένης αναχώρησης), οι Ευρωπαίοι πολίτες µπορούν να εφοδιάζονται από 

τον φορέα τους µε το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (Π.Π.Α.). Τόσο οι 

ευρωπαίοι κάτοχοι του µεταβατικού εντύπου Ε111 όσο και οι κάτοχοι του 

Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (Π.Π.Α.) έχουν απευθείας πρόσβαση 

στην αναγκαία περίθαλψη στην χώρα µας µε τα ίδια δικαιώµατα µε τους 

ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α. 

Συνοψίζοντας, από την 1η Ιουνίου 2004, στις µονάδες του Ε.Σ.Υ. 

εξυπηρετούνται κατά αντιστοιχία µε τους Έλληνες ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α. όσοι 

Ευρωπαίοι πολίτες προσκοµίζουν : 

 

� Την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α) (σελίδα 23). 

� Το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (Π.Π.Α.) (παράρτηµα 1). 

� Το µεταβατικό έντυπο Ε111 (παράρτηµα 2). 

� Το βιβλιάριο ειδικού τύπου του Ι.Κ.Α. (παράρτηµα 3). 
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Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, η κάθε είδους περίθαλψη (ιατρική, 

φαρµακευτική, νοσοκοµειακή) που παρέχεται στον Ευρωπαίο πολίτη-κάτοχο της 

κάρτας ή ενός από τα παραπάνω έντυπα περιορίζεται στα αναγκαία για το διάστηµα 

παραµονής του στην Ελλάδα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο φορέας του τόπου 

διαµονής του µπορεί να αρνηθεί την καταβολή της σχετικής δαπάνης . 

Τέλος, σε περίπτωση που ο ασθενής δεν φέρει κανένα από τα στοιχεία που 

περιγράφηκαν παραπάνω (Ε.Κ.Α.Α., Π.Π.Α., µεταβατικό Ε111 ή βιβλιάριο 

ειδικού τύπου) δεν δικαιούται παροχών υγείας, ακόµη και αν είναι µόνιµος 

κάτοικος ή ασφαλισµένος κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει ο 

ίδιος να καταβάλει το σύνολο της δαπάνης για την περίθαλψη που θα λάβει, στο 

κράτος-µέλος της προσωρινής διαµονής του. 
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Σχήµα 1: Τυπική µορφή εµπρόσθιας όψης Ε.Κ.Α.Α. 

 

 

 

Σχήµα 2: Ενδεικτική µορφή οπίσθιας όψης Ε.Κ.Α.Α. 
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I.Η Ε.Κ.Α.Α. 

1.Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείς (Ε.Κ.Α.Α.)-Στόχοι 

 

Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, στη Βαρκελώνη, στις 15 και 16  

Μαρτίου 2002, αποφασίστηκε η δηµιουργία, η εισαγωγή και η λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Κάρτας  Ασφάλισης  Ασθενείας  (Ε.Κ.Α.Α.), από την 1η Ιουνίου 2004. Η 

Κάρτα αυτή θα αντικαθιστούσε ορισµένα από τα ισχύοντα µέχρι τότε έντυπα 

δικαιώµατος σχετικά µε την ιατροφαρµακευτική και τη νοσοκοµειακή περίθαλψη των 

Ευρωπαίων πολιτών σε άλλο κράτος-µέλος από το κράτος της µόνιµης διαµονής 

τους. Οι λόγοι που κατέστησαν αναγκαία την εισαγωγή της κάρτας αυτής ήταν δύο: 

 

� η απλοποίηση των διαδικασιών παροχής ιατροφαρµακευτικής και 

νοσοκοµειακής περίθαλψης, χωρίς να υπάρχει παράλληλα και αλλαγή στα 

υφιστάµενα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των Ευρωπαίων ασφαλισµένων και  

� η διευκόλυνση των διακινούµενων εργαζοµένων στον τόπο χορήγησης της 

περίθαλψης . 

 

Προκειµένου να υλοποιηθεί η συγκεκριµένη πολιτική εντολή, 

πραγµατοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συναντήσεις στα πλαίσια της ∆ιοικητικής 

Επιτροπής Κοινωνικής Ασφάλειας ∆ιακινούµενων Εργαζοµένων (∆.Ε.Κ.Α.∆.Ε.). 

Σκοπός των συναντήσεων αυτών της Επιτροπής ήταν ο συµπροβληµατισµός και η 

ανταλλαγή απόψεων µεταξύ όλων των κρατών-µελών, πάνω στο θέµα της παροχής 

ιατροφαρµακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης των ευρωπαίων πολιτών, ώσπου 

τελικά ορίστηκαν: 
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� Το νοµικό πλαίσιο σύµφωνα µε το οποίο θα γίνει η εισαγωγή της Ε.Κ.Α.Α. 

στα κράτη-µέλη καθώς επίσης και τα έντυπα τα οποία θα αντικαταστήσει. 

� Οι τεχνικές προδιαγραφές της Ε.Κ.Α.Α. 

� Ο στόχος και οι ουσιαστικές αλλαγές που επέρχονται στον τρόπο χορήγησης 

της περίθαλψης. 

� Οι κατευθυντήριες γραµµές προς τα κράτη-µέλη σχετικά µε το εύρος της 

χορηγούµενης περίθαλψης στους ασφαλισµένους Ευρωπαίους πολίτες σε 

σχέση µε το χρονικό διάστηµα διαµονής τους σε αυτές. 

� Η οργανωτική διαχείριση της κάρτας σε εθνικό πλέον επίπεδο-δηλαδή ο 

τρόπος έκδοσης της κάρτας και ο τρόπος υποδοχής των ασθενών από τους 

παρόχους υγείας. 

 

2.Νοµικό πλαίσιο 

 

 Η εισαγωγή της Ε.Κ.Α.Α. πραγµατοποιήθηκε µε βάση τα ακόλουθα νοµικά 

έγγραφα : 

1.Τις αποφάσεις της ∆ιοικητικής Επιτροπής Κοινωνικής Ασφάλειας 

∆ιακινούµενων Εργαζοµένων (∆.Ε.Κ.Α.∆.Ε.) µε αριθµούς 189, 190 και 191, της 

18ης Ιουνίου 2003. Οι αποφάσεις αυτές παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), δηλαδή τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 

Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν καθώς επίσης και την Ελβετία. Σύµφωνα µε 

τις αποφάσεις αυτές, θεσµοθετήθηκε η Ευρωπαϊκή  Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας, σε 

εφαρµογή του κανονισµού (ΕΟΚ) µε αριθµό 1408/71 και του κανονισµού (ΕΟΚ) 

574/72 σχετικά µε την πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη, κατά τη διάρκεια 
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προσωρινής διαµονής σε κράτος-µέλος άλλο από το αρµόδιο κράτος ή το κράτος 

κατοικίας. (19) 

2.Τον νέο κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 631/2004, της 31ης Μαρτίου 

2004. (20) Ο νέος αυτός κανονισµός τροποποιεί τα άρθρα των ΚΚ 1408/71 και 

574/72, τα οποία αναφέρονταν στην εξοµοίωση των δικαιωµάτων των διακινούµενων 

εργαζοµένων και των µελών των οικογενειών τους για παροχές ασθένειας σε είδος, οι 

οποίες καθίστανται ιατρικά αναγκαίες κατά τη διάρκεια διαµονής σε κράτος-µέλος 

άλλο από το αρµόδιο καθώς επίσης και στην απλούστευση των διαδικασιών. 

Παρουσιάζει, επίσης,  ενδιαφέρον για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) και 

την Ελβετία. 

Με τις αποφάσεις της ∆.Ε.Κ.Α.∆.Ε. 189, 190, 191 της 18ης Ιουνίου 2003 

θεσπίστηκαν αναλυτικά τα παρακάτω: 

 

2.1.Απόφαση 189 της 18ης Ιουνίου 2003 

 

Η ∆ιοικητική Επιτροπή µε την υπ’αριθµ. 189 Απόφαση της στις 18 Ιουνίου 

2003 (αριθµός τεύχους EΕ L276/27-10-2003) αποφάσισε ότι: «Η ευρωπαϊκή κάρτα 

ασφάλισης ασθενείας (εφεξής «ευρωπαϊκή κάρτα») θα αντικαταστήσει προοδευτικά  

τα έντυπα τα οποία προβλέπονται από τους κανονισµούς  (ΕΟΚ) 1408/71 και (ΕΟΚ) 

574/72,  παρέχοντας το δικαίωµα απόδοσης των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης, 

κατά τη διάρκεια διαµονής σε κράτος-µέλος άλλο από το κράτος-µέλος ή το κράτος 

κατοικίας (άρθρο 1).  

                                                                                                                                     

(19). ΕΕ L276/27-10-2003. 

(20). ΕΕ L100/6-4-2004. 
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Επισηµαίνεται ότι η κάρτα αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε 

περιπτώσεις διαµονής (προσωρινής διαµονής) και όχι σε περίπτωση κατοικίας 

(συνήθους διαµονής) σε κράτος-µέλος άλλο από το αρµόδιο κράτος και αφορά 

τις παροχές ασθένειας σε είδος, οι οποίες κρίνονται ιατρικά αναγκαίες. Στην 

περίπτωση που ο ασφαλισµένος κατοικεί σε άλλο κράτος-µέλος, και όχι σε αυτό στο 

οποίο αρχικά θεµελιώνει το δικαίωµα της ασφάλισης, την κάρτα εκδίδει το κράτος 

κατοικίας, το οποίο και επιβαρύνεται µε τις δαπάνες για τις παροχές αυτές. 

Η Ε.Κ.Α.Α. δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις  περιπτώσεις των παρακάτω 

άρθρων του κοινοτικού κανονισµού (ΕΟΚ) 1408/71:  

 

� Του άρθρου 19 (κατοικία εκτός αρµοδίου κράτους) για την κάλυψη των 

παροχών σε είδος. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται είτε το κοινοτικό έντυπο 

Ε106 (κατοικία εργαζόµενου µαζί µε τα µέλη της οικογένειας του εκτός 

αρµοδίου κράτους, άρθρο 19, παρ. 1) είτε το έντυπο Ε109 (κατοικία µελών 

οικογένειας σε κράτος-µέλος άλλο από το κράτος κατοικίας του εργαζόµενου, 

το οποίο µπορεί να είναι και το αρµόδιο κράτος, άρθρο 19, παρ.2) (παράρτηµα 

4 και 5). 

� Των άρθρων 28 και 28α (κατοικία συνταξιούχου ή/και µελών της οικογένειας 

του εκτός αρµοδίου κράτους) καθώς και του άρθρου 29 (κατοικία των µελών 

οικογένειας συνταξιούχου σε κράτος-µέλος άλλο από εκείνο στο οποίο κατοικεί 

ο συνταξιούχος). Στην περίπτωση αυτή, για την κάλυψη των παροχών σε είδος, 

εκδίδεται το κοινοτικό έντυπο Ε121 (παράρτηµα 6) καθώς επίσης και: 

� Στην περίπτωση διαµονής σε κράτος-µέλος άλλο από το αρµόδιο, όταν 

πρόκειται για παροχές οι οποίες οφείλονται σε εργατικό ατύχηµα ή 
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επαγγελµατική ασθένεια (άρθρο 55). Οι περιπτώσεις αυτές καλύπτονται από το 

κοινοτικό έντυπο Ε123 (παράρτηµα 7). 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η άσκηση δραστηριότητας σε άλλο κράτος-µέλος ή η 

φοίτηση σε κράτος-µέλος άλλο από το αρµόδιο δεν θεωρείται µόνιµη κατοικία, αλλά 

διαµονή του ασφαλισµένου στο κράτος αυτό. 

 

2.1.1. Χαρακτηριστικά της Ε.Κ.Α.Α. 

α) Ισχύς  

 Η περίοδος ισχύος της ευρωπαϊκής κάρτας καθορίζεται από τον φορέα ο 

οποίος την εκδίδει (άρθρο 2, παρ.1). Επισηµαίνεται ότι ο αρµόδιος φορέας, ο οποίος 

είναι και αυτός που εκδίδει την κάρτα, πρέπει να λαµβάνει υπόψη την προβλεπόµενη 

από τη νοµοθεσία διάρκεια του δικαιώµατος του συγκεκριµένου ασφαλισµένου 

ενδιαφερόµενου που υπάγεται στην ασφάλιση του. Έτσι στην Ελλάδα, παρά το 

γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί φορείς µε διαφορετικές νοµοθεσίες, εκτιµάται ότι η 

µέση διάρκεια του δικαιώµατος θα ανέρχεται σε ένα (1) έτος, ανάλογα µε τη διάρκεια 

της ασφαλιστικής ικανότητας του φορέα. Θα υπάρχουν, σαφώς, περιπτώσεις στις 

οποίες το δικαίωµα θα είναι µικρότερης διάρκειας (π.χ. λήξη δικαιώµατος µέλους 

οικογένειας υπό την ιδιότητα του σπουδαστή στο 24ο έτος της ηλικίας ή αλλαγή του 

φορέα ασφάλισης). Ωστόσο, τονίζεται ότι στόχος της λειτουργίας της κάρτας είναι η 

περίοδος ισχύος της να είναι για κάθε αρµόδιο φορέα η µεγαλύτερη δυνατή δυνάµει 

της νοµοθεσίας του. 
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β) Λειτουργία  

 Στον φορέα του τόπου διαµονής του ασφαλισµένου αποδίδονται οι δαπάνες 

υγειονοµικής περίθαλψης, η οποία χορηγήθηκε βάσει µίας έγκυρης κάρτας (άρθρο 2, 

παρ.2). Επισηµαίνεται ότι  µε τον όρο «έγκυρη κάρτα» εννοείται, ότι σε κάθε 

περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόµενος επιδεικνύει την κάρτα για να λάβει 

παροχές περίθαλψης, ο αρµόδιος φορέας είναι υποχρεωµένος να αποδώσει στον 

φορέα του τόπου διαµονής του ασφαλισµένου, στο άλλο κράτος-µέλος, τη 

δηµιουργηθείσα από την χορήγηση της περίθαλψης δαπάνη. ∆ηλαδή, αυτό θα ισχύει 

ακόµη και σε περιπτώσεις άγνοιας ή καταστρατήγησης εκ µέρους του 

ενδιαφερόµενου των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων, κατά τις οποίες έχει λήξει το 

δικαίωµα του στο κράτος ασφάλισης του και, αντί να έχει παραδώσει στον φορέα του 

την κάρτα, κάνει χρήση αυτής σε άλλο κράτος-µέλος στο οποίο διαµένει προσωρινά. 

 

γ) Μορφή  

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας επιβάλλεται να έχει τέτοια 

µορφή, η οποία θα επιτρέπει την ανάγνωση µε γυµνό οφθαλµό των στοιχείων τα 

οποία είναι αναγκαία για την παροχή της υγειονοµικής περίθαλψης και την απόδοση 

της δαπάνης της. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η χρήση των καρτών ασφάλισης 

ασθένειας ή κοινωνικής ασφάλισης διαφέρει ευρύτατα από χώρα σε χώρα. Οι 

πληροφορίες αυτές δύναται να ενσωµατωθούν σε ηλεκτρονικό µέσο, η χρήση του 

οποίου, όµως, προβλέπεται ότι θα γενικευτεί σε µεταγενέστερη φάση. Η Ευρωπαϊκή 

Κάρτα µπορεί είτε να εκδοθεί υπό τη µορφή ειδικής κάρτας είτε να αποτελέσει την 

οπίσθια όψη µίας ή περισσότερων υφιστάµενων καρτών ασφάλισης ασθενείας στα 

κράτη-µέλη. (άρθρο 3). Θα πρέπει, επίσης, να είναι σύµφωνη µε ένα ενιαίο 

υπόδειγµα, το οποίο ορίστηκε από την ∆ιοικητική Επιτροπή. Aυτό διευκολύνει, 
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αφενός µεν την πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη, αφετέρου δε την καλύτερη 

πρόληψη της παράνοµης, καταχρηστικής ή δόλιας χρήσης της κάρτας.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ.1 η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας 

αλλά και το Προσωρινό Πιστοποιητικό Αντικατάστασης είναι σύµφωνα µε ένα ενιαίο 

υπόδειγµα, το οποίο φέρει τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές που καθορίζονται 

µε απόφαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής για την Κοινωνική Ασφάλεια των 

∆ιακινούµενων Εργαζοµένων. Συγκεκριµένα η Ευρωπαϊκή Κάρτα περιέχει τα 

ακόλουθα στοιχεία: (άρθρο 6, παρ.2) 

 

� Ονοµατεπώνυµο του κατόχου της κάρτας.  

� Αριθµό µητρώου του κατόχου της κάρτας, ή αν ο αριθµός αυτός δεν υπάρχει, 

του ασφαλισµένου από τον οποίο έλκονται τα δικαιώµατα του κατόχου της 

κάρτας . 

� Ηµεροµηνία γέννησης του κατόχου της κάρτας.  

� Ηµεροµηνία λήξης της κάρτας. 

� Κωδικό ISO του κράτους έκδοσης της κάρτας . 

� Κωδικό αριθµό του αρµόδιου φορέα και ακρωνύµιο του. 

� Λογικό αριθµό της κάρτας. 

 

Επισηµαίνεται ότι σε περιπτώσεις που ο ασφαλισµένος φέρει διπλό επώνυµο 

ή όνοµα, επιβάλλεται αυτά να χωρίζονται υποχρεωτικά µε παύλα και σε καµία 

περίπτωση µε κενό αλλά ούτε και µε τελεία. Η τελευταία έχει οριστεί ως ο 

χαρακτήρας ο οποίος υποδηλώνει την διακοπή µεγαλύτερου, από τον προβλεπόµενο 

αριθµό χαρακτήρων, ονόµατος ή επωνύµου. Επίσης, πρέπει να δίδεται µεγάλη 

προσοχή στην απόδοση µε λατινικούς χαρακτήρες του ονοµατεπώνυµου. Αυτή πρέπει 
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να ανταποκρίνεται στην αντίστοιχη απόδοση του, η οποία υπάρχει στο διαβατήριο 

του, εφόσον στην Ευρωπαϊκή Κάρτα δεν προβλέπεται φωτογραφία του και για την 

πιστοποίηση του κατόχου της κάρτας απαιτείται διαβατήριο, προκειµένου ο 

µεταγραµµατισµός στα λατινικά να είναι σύµφωνος µε το διεθνές πρότυπο ISO 843 

(για την Ελλάδα ΕΛΟΤ 743). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος, για τους δικούς 

του λόγους, έχει διατηρήσει στο διαβατήριο του τον µεταγραµµατισµό του 

ονοµατεπώνυµου του στα λατινικά µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο και απαιτεί την ίδια 

αντιστοίχιση και στην κάρτα, δεν πρέπει να ικανοποιείται η απαίτηση του αυτή. 

Τέλος, στην περίπτωση αβάπτιστου τέκνου, είτε θα αναγράφεται το όνοµα το οποίο 

ευθύς εξαρχής (µε τη γέννηση) δηλώνεται στο ληξιαρχείο είτε, σε αντίθετη 

περίπτωση, η λέξη ΑΡΡΕΝ ή ΘΗΛΥ. Για τη µετατροπή τους στο λατινικό αλφάβητο 

πρέπει να χρησιµοποιηθεί το προαναφερθέν διεθνές πρότυπο.  

Όσον αφορά τον αριθµό µητρώου του κατόχου της κάρτας, δίνεται η 

δυνατότητα  να υπάρχει ο αριθµός του µητρώου του ασφαλισµένου από τον οποίο 

έλκονται τα δικαιώµατα του κατόχου της κάρτας, κάτι το οποίο αποτελεί εναλλακτική 

λύση για την περίπτωση των µελών της ίδιας οικογένειας. Πολλοί φορείς, ωστόσο, 

δεν προβλέπουν για τα µέλη της οικογένειας (έµµεσα ασφαλισµένους) διαφορετικό 

αριθµό µητρώου από αυτόν του άµεσα ασφαλισµένου, και εποµένως, η αναγραφή 

στην ατοµική κάρτα του  αριθµού µητρώου του άµεσα ασφαλισµένου δηµιουργεί 

πρόβληµα στην εξατοµίκευση της κάθε περίπτωσης, κυρίως, όταν πρόκειται ο φορέας 

να αποδώσει δαπάνη για περίθαλψη σε άλλο κράτος-µέλος. Στην περίπτωση αυτή 

επιβάλλεται οι φορείς αυτοί να να προσθέσουν κάποιον ειδικό-ξεχωριστό  αριθµό στο 

τέλος του αναγραφόµενου αριθµού µητρώου του άµεσα ασφαλισµένου. Και σε αυτήν 

την περίπτωση, όµως, ο διαχωρισµός του αριθµού αυτού από τον βασικό αριθµό 

µητρώου πρέπει να γίνεται µε παύλα και όχι µε κενό ή τελεία. 
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 Σχετικά µε την ηµεροµηνία γέννησης του κατόχου της κάρτας και σύµφωνα 

µε την Απόφαση 190 της ∆ιοικητικής Επιτροπής, που ακολουθεί, επιβάλλεται κάθε 

αριθµός της κάρτας να έχει το σύνολο των προβλεπόµενων χαρακτήρων 

συµπληρωµένων, όταν λείπουν, µε ισάριθµα µηδενικά µπροστά από αυτούς π.χ. η 

ηµεροµηνία 6/4/73 πρέπει να αναγραφεί 06/04/1973. 

 Επισηµαίνεται, επίσης, ότι η Επιτροπή επέλεξε για τον κωδικό ISO του 

κράτους µέλους έκδοσης της κάρτας διαφορετικό πρότυπο (ISO 3166-1/1997) από 

αυτό το οποίο χρησιµοποιούσε µέχρι τώρα στα κοινοτικά έντυπα της σειράς Εχχχ, 

δηλαδή µε έναν ως τρεις χαρακτήρες ανάλογα µε τη χώρα (κωδικός ο οποίος 

χρησιµοποιείται στους αριθµούς των αυτοκινήτων). Σύµφωνα µε τον κωδικό αυτό 

όλα πλέον τα κράτη -µέλη αναγράφονται µε δύο χαρακτήρες (π.χ. η Γερµανία αντί 

του µέχρι τώρα D θα έχει το DE, το Βέλγιο αντί του Β, θα έχει το ΒΕ-παράρτηµα 8). 

 Ο λογικός αριθµός, τέλος, της κάρτας εξυπηρετεί την ταυτοποίηση της κάθε 

εκδοθείσας κάρτας και δίδεται από τον φορέα που την εκδίδει, µε σκοπό την 

προστασία από κάθε καταστρατήγηση της χρήσης της.  

 

δ) Ατοµικότητα  

Η κάρτα είναι ατοµική και εκδίδεται στο όνοµα του κατόχου (άρθρο 4). 

Κρίνεται, δηλαδή, απαραίτητη η εξατοµίκευση της κάρτας, η οποία θα εκδίδεται για 

κάθε πρόσωπο ξεχωριστά, είτε αυτό είναι άµεσα ασφαλισµένο είτε έµµεσα. 

Επισηµαίνεται ότι η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και έτσι θα εκδίδεται ατοµικά 

για τον άµεσα ασφαλισµένο και ξεχωριστά για κάθε µέλος της οικογένειας του, το 

οποίο τον συνοδεύει, ακόµη και για αβάπτιστο παιδί. Κατά συνέπεια, ο άµεσα 

ασφαλισµένος πρέπει να υποβάλλει την προσωπική του αίτηση και τόσες αιτήσεις για 

έκδοση κάρτας όσα είναι και τα µέλη της οικογένειας του, τα οποία πρόκειται να τον 
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συνοδεύσουν στο άλλο κράτος-µέλος, προκειµένου να συµπληρώνονται τα ατοµικά 

στοιχεία του καθενός ξεχωριστά. 

 

2.1.2. Το Π.Π.Α. 

Όταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο ενδιαφερόµενος κωλύεται να επιδείξει την 

κάρτα, εκδίδεται σε αυτόν Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (Π.Π.Α.) µε 

περιορισµένη διάρκεια ισχύος (άρθρο 5). Ως «εξαιρετικές περιστάσεις» δύναται να 

θεωρηθούν, σύµφωνα µε την ∆ιοικητική Επιτροπή, η κλοπή, η απώλεια της 

ευρωπαϊκής κάρτας ή η αναχώρηση του ασφαλισµένου Ευρωπαίου πολίτη εντός πολύ 

σύντοµου χρονικού διαστήµατος, έτσι ώστε να είναι ανέφικτη η απόκτηση της. 

Επισηµαίνεται ότι στην έννοια της «απώλειας», πέρα από αυτή καθεαυτή την 

απώλεια (χάσιµο) της κάρτας, συµπεριλαµβάνεται και η καταστροφή της κάρτας από 

οποιαδήποτε αιτία καθώς επίσης και η φυσιολογική φθορά των αναγραφόµενων σε 

αυτήν στοιχείων του ασφαλισµένου-διακινούµενου (και όχι µόνο απλά η φθορά του 

χρώµατος από κάποια αιτία). Ωστόσο, στα πλαίσια των συζητήσεων στην ∆ιοικητική 

Επιτροπή προέκυψαν και οι ακόλουθες αναγκαίες-αναγκαστικές χρήσεις του 

Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης της κάρτας (Π.Π.Α.): 

 

� Το Π.Π.Α. θα µπορούσε να εκδίδεται, χωρίς να επακολουθεί η έκδοση της 

κάρτας, όταν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από την ηµέρα της υποβολής της 

αίτησης για κάρτα (π.χ. ένα-δύο µήνες) λήγει οριστικά το δικαίωµα του 

ενδιαφερόµενου για παροχές ασθένειας σε είδος, π.χ. όταν είναι µέλος 

οικογένειας, του οποίου το δικαίωµα έχει συγκεκριµένη διάρκεια. 

� Το Π.Π.Α. θα µπορούσε να καλύπτει και την περίπτωση αναδροµικής 

εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) 1408/71, άρθρο 22, παρ. 1, στοιχείο α. 
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Πρόκειται για την περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόµενος έχει άµεση 

ανάγκη παροχών ασθένειας σε είδος, (π.χ. λόγω µη έκδοσης, κλοπής, 

απώλειας ή καταστροφής της κάρτας), αλλά και χωρίς να διαθέτει Π.Π.Α. σε 

αντικατάσταση της (π.χ. λόγω καθυστέρησης παραλαβής της στο κράτος 

διαµονής του) και, αφού ζητήσει από τον φορέα του τόπου διαµονής του να 

απευθυνθεί στον αρµόδιο φορέα (µε το έντυπο Ε 107-παράρτηµα 9) για την 

έκδοση βεβαίωσης δικαιώµατος προς κάλυψη των δηµιουργηθεισών εν των 

µεταξύ δαπανών, επιστρέφει στο αρµόδιο κράτος . 

� Μία επίσης αναδροµική εφαρµογή του Π.Π.Α. φαίνεται απαραίτητη όταν 

µετά τη χορήγηση περίθαλψης και την επιστροφή του ενδιαφερόµενου στο 

αρµόδιο κράτος, ο φορέας του τόπου διαµονής λαµβάνει από τον πάροχο της 

περίθαλψης δυσανάγνωστη ή κατεστραµµένη φωτοτυπία της επιδειχθείσας 

κάρτας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο καθίσταται αναγκαία η επανάληψη-

διευκρίνιση των στοιχείων της χρησιµοποιηθείσας κάρτας από τον αρµόδιο 

φορέα, προκειµένου ο φορέας του τόπου διαµονής να διευκολυνθεί στην 

χρέωση των δαπανών προς τον τελευταίο. 

 

Επίσης, στα πλαίσια της ∆ιοικητικής Επιτροπής συζητήθηκαν οι ακόλουθες 

περιπτώσεις οµοιόµορφης εφαρµογής του Π.Π.Α.: 

 

� Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να εκδίδεται χειρόγραφα το Π.Π.Α., όταν ο 

αρµόδιος φορέας δεν είναι σε θέση, για οποιοδήποτε λόγο να το εκδώσει  

µηχανογραφικά. Κανονικά, απαγορεύεται η χειρόγραφη συµπλήρωση του 

Π.Π.Α. Ωστόσο, εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλοί ελληνικοί φορείς 

αδυνατούν ακόµη να το συµπληρώνουν µηχανογραφικά, η Επιτροπή επέτρεψε 
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ανεπίσηµα την χειρόγραφη έκδοσή του. Για την χειρόγραφη συµπλήρωση 

του, όµως, η επιτροπή έθεσε ως απαράβατο όρο να υπάρχουν τετραγωνίδια 

στο έντυπο, όπως αυτό αναπαράγεται στην Απόφαση αριθµ. 190 της 

∆ιοικητικής επιτροπής, έτσι ώστε τα αναγραφόµενα σε αυτό στοιχεία να είναι 

χωρισµένα το ένα από το άλλο και κατά συνέπεια νε είναι ευανάγνωστα. 

� Εάν υπάρχει ανάγκη, ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται στον αρµόδιο φορέα για 

την έκδοση του Π.Π.Α. το οποίο αποστέλλεται µε fax και θα πρέπει να γίνεται 

αποδεκτό από τον φορέα του τόπου διαµονής, προκειµένου να υπάρχει 

επίσπευση των διαδικασιών, προτού αποσταλλεί και ταχυδροµικά. 

� Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει αδυναµία επίδειξης της κάρτας και δήλωσης 

του ενδιαφερόµενου ότι το χρονικό διάστηµα της διαµονής του σε κράτος 

µέλος δεν επιτρέπει την αποστολή νέας κάρτας, θα πρέπει να αποστέλλεται µε 

τον τρόπο που περιγράφηκε το Π.Π.Α., ενώ η νέα κάρτα θα του παραδίδεται 

στο αρµόδιο κράτος, όταν επιστρέψει. 

 

2.2.Aπόφαση 190 της 18ης Ιουνίου 2003 

 

 Με την Απόφαση αυτή (EΕ L276/27-10-2003) η ∆ιοικητική Επιτροπή ορίζει 

το σχέδιο και τις ενιαίες προδιαγραφές της κάρτας, που θα ισχύουν για όλα τα κράτη-

µέλη (άρθρο 1) καθώς επίσης το, κατ’αντίστοιχο τρόπο ισχύος, υπόδειγµα του Π.Π.Α. 

(άρθρο 2). Η ∆ιοικητική Επιτροπή έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή 

κάρτα θα πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα αλλά και να γίνεται αποδεκτή, σύµφωνα 

µε ένα ενιαίο υπόδειγµα και οµοιογενείς προδιαγραφές, από τα τρία κυρίως 

ενδιαφερόµενα µέρη, δηλαδή: 
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� τους ασφαλισµένους,  

� τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και  

� τους αρµόδιους φορείς απόδοσης των δαπανών.  

 

Η εισαγωγή της κάρτας µε ορατά στοιχεία ήταν το πρώτο στάδιο µιας 

διαδικασίας, η οποία ουσιαστικά καταργεί τα ισχύοντα έγγραφα έντυπα και οδηγεί 

στην χρήση ενός ηλεκτρονικού µέσου, το οποίο θα παρέχει δικαίωµα σε υγειονοµική 

περίθαλψη κατά τη διάρκεια προσωρινής διαµονής σε κράτος-µέλος άλλο από το 

αρµόδιο κράτος ή το κράτος κατοικίας. Κατά συνέπεια, οι αρµόδιοι φορείς οι οποίοι 

το επιθυµούν, έχουν την δυνατότητα να ενσωµατώσουν σε ένα ηλεκτρονικό µέσο, 

όπως είναι ένας µικροεπεξεργαστής ή µία µαγνητική ταινία, από το αρχικό στάδιο και 

µετέπειτα, όλα τα απαραίτητα στοιχεία.  

 Επειδή τόσο στην κάρτα όσο και στο πανοµοιότυπο µε αυτήν Π.Π.Α. 

αναγράφονται τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία του ασφαλισµένου ενδιαφερόµενου, 

επιβάλλεται η τήρηση ειδικού αρχείου κατόχων κάρτας. Στο αρχείο αυτό θα πρέπει 

να καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του, έτσι ώστε να αναζητείται εύκολα σε κάθε 

περίπτωση κατά την οποία προκύπτει κάποιο πρόβληµα χορήγησης παροχών σε είδος 

ή απόδοσης δαπάνης σε αυτές. Πέρα από αυτά, είναι απολύτως αναγκαία η συλλογή 

στατιστικών στοιχείων για την χρήση της κάρτας και την έκταση των παροχών-

δαπανών (αλλά και των µεγεθών τους) για λογαριασµό της Επιτροπής αλλά και όλων 

των κρατών-µελών, τα οποία θα οδηγήσουν στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων 

και εµπειριών, τόσο από τα εµφανιζόµενα διοικητικά ή άλλης φύσεως προβλήµατα 

στην εθνική ή κοινοτική λειτουργία της κάρτας όσο και τα προβλήµατα που τυχόν 

προκύπτουν στην ελεύθερη κυκλοφορία των κατόχων της. 
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2.3.Απόφαση 191 της 18ης Ιουνίου 2003 

 

 Η ∆ιοικητική επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις Αποφάσεις της µε  

αριθµό 189 και 190 της 18ης Ιουνίου 2003, όπως αυτές  περιγράφηκαν παραπάνω όσο 

και την Απόφαση της µε αριθµό 187 της 27ης Ιουνίου 2002, την οποία και καταργεί, 

σχετικά µε τα υποδείγµατα των εντύπων τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρµογή 

των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθµ. 1408/71 και (ΕΟΚ) αριθµ. 574/72 (Ε111 και Ε111Β) 

αλλά και την Ανακοίνωση της 17ης Φεβρουαρίου 2003, σχετικά µε την εισαγωγή της 

Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας, στην οποία προέβλεψε ένα σχέδιο 

προοδευτικής αντικατάστασης σε τρία στάδια των εντύπων, ξεκινώντας µε την 

αντικατάσταση των εντύπων Ε111 και Ε111Β, τα οποία είναι και τα συνηθέστερα 

χρησιµοποιούµενα έντυπα από τους ευρωπαίους πολίτες, κατέληξε στη λήψη της 

απόφασης 191 (EΕ L276/27-10-2003) και, πιο συσκεκριµένα, στα εξής : 

Με ισχύ από την 1η Ιουνίου 2004 η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας 

αντικαθιστά τα έντυπα Ε111 και Ε111Β, τα οποία προβλέπονται από την Απόφαση  

αριθ.187, για τους σκοπούς απόδοσης των δαπανών της περίθαλψης, η οποία 

χορηγείται κατά τη διάρκεια διαµονής σε κράτος-µέλος άλλο από το αρµόδιο κράτος 

ή το κράτος κατοικίας (άρθρο 1, πρώτο εδάφιο). 

Σύµφωνα µε την Απόφαση αυτή η Ευρωπαϊκή Κάρτα φέρει είτε την ένδειξη 

Ε111+, παρέχοντας το δικαίωµα στον κάτοχο της να λαµβάνει την αναγκαία 

περίθαλψη κατά τη διάρκεια προσωρινής διαµονής, είτε την ένδειξη Ε111, 

παρέχοντας στον κάτοχο της το δικαίωµα να λαµβάνει µόνο την άµεσα αναγκαία 

περίθαλψη κατά τη διάρκεια προσωρινής διαµονής (άρθρο 2). Βάσει του κανονισµού 

όµως 631/04 και σύµφωνα µε την Απόφαση αριθµ. 198 της 23ης Μαρτίου του 2004, 

αντικαθιστώνται από ένα νέο έντυπο Ε111 τα ισχύοντα µέχρι τότε έγγραφα Ε110, 
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Ε111, Ε111Β, Ε114, Ε119, Ε128 και Ε128Β και, φυσικά, παύει να χρησιµεύει πλέον 

το Ε111+. 

Τα κράτη-µέλη προβαίνουν στις πρακτικές και τεχνικές ρύθµισης εισαγωγής 

της κάρτας από 1η Ιουνίου 2004. Οι ρυθµίσεις αυτές µπορούν να αφορούν, 

παραδείγµατος χάριν, την σταδιακή αντικατάσταση των υφιστάµενων εθνικών 

καρτών ασφάλισης ασθενείας από νέες κάρτες, οι οποίες ενσωµατώνουν την 

ευρωπαϊκή κάρτα (άρθρο 3). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5, πρώτο εδάφιο, τα κράτη-µέλη των οποίων οι φορείς 

δεν διαθέτουν κάρτα ασφάλισης ασθενείας κατά τη στιγµή της έγκρισης της 

παρούσας απόφασης µπορούν να επωφεληθούν από µία µεταβατική περίοδο η οποία 

δεν µπορεί να παραταθεί πέρα από την 31η ∆εκεµβρίου 2005. Τα κράτη-µέλη τα 

οποία επιθυµούν να κάνουν χρήση της µεταβατικής περιόδου, ενηµερώνουν την 

∆ιοικητική Επιτροπή το αργότερο µέχρι την 1η ∆εκεµβρίου 2003. Επισηµαίνεται ότι 

η ανωτέρω Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 

µε τις µεταγενέστερες Αποφάσεις της ∆ιοικητικής επιτροπής µε αριθµούς 197 και 

198. Παράλληλα, η ∆ιοικητική επιτροπή αποφάσισε άτυπα, η κάρτα να µην φέρει 

πλέον οποιαδήποτε ένδειξη (πλην της ένδειξης Ε111Β αποκλειστικά από το Βέλγιο, 

το οποίο παρέχει περιορισµένο δικαίωµα νοσοκοµειακής περίθαλψης),  προκειµένου 

να διευκολυνθούν τα κράτη-µέλη τα οποία θα εισήγαγαν την κάρτα από την 1η 

Ιουνίου 2004 και είχαν ήδη εισέλθει στο παραγωγικό στάδιο. 

Τα κράτη-µέλη τα οποία έκαναν ή εξακολουθούν να κάνουν χρήση της 

µεταβατικής αυτής περιόδου καθώς και η διάρκεια της µεταβατικής αυτής περιόδου 

ορίστηκαν µε την απόφαση της ∆.Ε.Κ.Α.∆.Ε. αριθµός 197/23-3-2004, παρουσίαση 

της οποίας ακολουθεί στη συνέχεια και είναι τα εξής : 
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� ΑΥΣΤΡΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΜΑΛΤΑ, 

ΠΟΛΩΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, 

ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ, ως την 31η ∆εκεµβρίου 2005. 

� ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ως την 28η Φεβρουαρίου 2005. 

� ΛΕΤΟΝΙΑ, ως την 31η Ιουλίου 2005. 

� ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ως την 1η  Ιουλίου 2005. 

 

Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής αυτής περιόδου, οι αρµόδιοι φορείς αυτών 

των κρατών θα εκδίδουν έντυπο Ε111, όπως το υπόδειγµα που τίθεται σε ισχύ µε την 

απόφαση της ∆.Ε.Κ.Α.∆.Ε. αρ. 198/23-3-2004, η οποία και αυτή παρουσιάζεται 

αναλυτικά παρακάτω. Επισηµαίνεται ότι ο σκοπός της έκδοσης του εντύπου Ε111, το 

οποίο δεν έχει καµία σχέση µε το µε ισχύ µέχρι 31-5-2004 έντυπο Ε111, είναι να 

αντικαταστήσει κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου και για τα κράτη-µέλη 

που τη ζήτησαν, τα έντυπα δικαιώµατος για παροχές ασθενείας σε είδος (Ε110, Ε111, 

Ε111Β, Ε119, Ε128, Ε128Β-παράρτηµα 10-14). Αν κάποιο κράτος για κάποιο λόγο, 

δύναται να ετοιµάσει, πριν  τη λήξη της µεταβατικής περιόδου της υποδοµή του για 

την έκδοση της κάρτας, θα ειδοποιεί την ∆.Ε.Κ.Α.∆.Ε. τρεις µήνες νωρίτερα, έτσι 

ώστε τα υπόλοιπα κράτη να ενηµερώσουν τις αρµόδιες υπηρεσίες τους. Κάτι τέτοιο 

συνέβη µε το Ηνωµένο Βασίλειο το οποίο αποφάσισε να δροµολογήσει την κάρτα 

νωρίτερα, δηλαδή από τον Σεπτέµβριο του 2005 αντί του ∆εκεµβρίου του 2005. 

Τα κράτη, τέλος, τα οποία επέλεξαν την 1η Ιουνίου 2004 για την έκδοση της 

κάρτας είναι τα εξής: ΕΛΛΑ∆Α, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΣΟΥΗ∆ΙΑ, 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ∆ΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΕΝΙΑ, 

ΕΣΘΟΝΙΑ, ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ και ΤΣΕΧΙΑ . 
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2.4.Ο νέος κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  631/2004 

 

Με τον Κανονισµό 631/2004 της 31ης Μαρτίου 2004 (21),  για την 

τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) 1408/71, ο οποίος παρουσιάζει  ενδιαφέρον για 

τον Ε.Ο.Χ. και για τη συµφωνία της Ε.Ε. µε την Ελβετία, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 

του ΚΚ 1408/71 (22) του Συµβουλίου περί των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης 

στους µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα µέλη των οικογενειών τους που 

σχετίζονται µε την πρόσβαση τους στην υγειονοµική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της 

προσωρινής διαµονής τους σε άλλο κράτος-µέλος, τα έντυπα που πρέπει να 

προσκοµίζουν αυτοί στη συνέχεια στον φορέα του τόπου διαµονής τους, προκειµένου 

να αποδείξουν το δικαίωµα τους για χορήγηση των παροχών ασθενείας σε είδος 

καθώς επίσης και τον τρόπο χορήγησης της περίθαλψης. Με τον κανονισµό αυτό 

τροποποιήθηκε παράλληλα και ο ΚΚ 574/72 (23), περί του τρόπου εφαρµογής του 

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ. 1408/71, όσον αφορά την εξίσωση των δικαιωµάτων και 

την απλούστευση των διαδικασιών. Καθιερώνεται, πλέον, δηλαδή, µια διαφορετική 

φιλοσοφία προσέγγισης στην πρόσβαση των ασφαλισµένων στις παροχές ασθενείας 

σε είδος σε άλλο κράτος-µέλος, µε στόχο την ευθυγράµµιση, την εξίσωση των 

δικαιωµάτων όλων των κατηγοριών ασφαλισµένων και την απλοποίηση των 

σχετικών διαδικασιών. 

                                                                                                                                   

(21). EE L 100/6-4-2004, σελ.0001-0005  

(22). Κανονισµός 1408/71, ΕΕ L149/5-7-1971, σελ.2, όπως κωδικοποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθµ. 118/97 (ΕΕ L 28/30-11-1997, σελ.1) και τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθµ.1386/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 187/10-7-2001, σελ.1). 

(23). Κανονισµός 574/72, ΕΕ L 74/27-3-1972, σελ.1, όπως κωδικοποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθµ. 118/97 και τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1851/2003 της Επιτροπής 

(ΕΕ L 271/22-10-2003, σελ.3). 
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Η αρχή αυτή της «εξίσωσης των δικαιωµάτων», όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται, οδήγησε στην κατάργηση της διάκρισης στην πρόσβαση των δικαιούχων 

στα διάφορα είδη περίθαλψης κατά τη διάρκεια προσωρινής διαµονής σε άλλο 

κράτος-µέλος, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκαν. Έτσι, στους 

εργαζόµενους και τα µέλη της οικογένειας τους που µετέβαιναν για τουρισµό σε άλλο 

κράτος-µέλος χορηγούνταν µέχρι τότε η άµεσα αναγκαία περίθαλψη (άρθρο 22, 

παρ.1, εδ.α΄) του ΚΚ 1408/71, όπως αυτός ίσχυε ως τις 31-5-2004. Αντίθετα, στους 

συνταξιούχους, στους αιτούντες σύνταξη, στους αποσπασµένους, στους σπουδαστές, 

στους ανέργους που µεταβαίνουν σε άλλο κράτος-µέλος προς ανεύρεση εργασίας 

καθώς και στα µέλη της οικογένειας των κατηγοριών αυτών, χορηγούνταν η 

αναγκαία περίθαλψη.  Έτσι, πλέον, όλοι οι ασφαλισµένοι δικαιούνται τις παροχές σε 

είδος που καθίστανται ιατρικά αναγκαίες κατά τη διάρκεια της διαµονής τους στο 

έδαφος άλλου κράτους-µέλους, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των παροχών και την 

προβλεπόµενη διάρκεια της διαµονής τους. 

 

2.5.Ποιες προσαρµογές εισάγονται στον ΚΚ 1408/71 

 

 Ως συνέπεια της ευθυγράµµισης των δικαιωµάτων είναι η κατάργηση της 

διάκρισης µεταξύ άµεσα αναγκαίων παροχών και αναγκαίων παροχών, όπως άλλωστε 

προκύπτει από το νέο κείµενο των άρθρων 22 παρ. 1, εδα΄, 22α, 25, 31, 34α (και την 

κατάργηση του άρθρου 22β) του ΚΚ1408/71. 

 Ο Κανονισµός 1408/71, ο οποίος ίσχυε µέχρι την 31 Μαϊου 2004, προέβλεπε 

την πρόσβαση σε διαφορετικά είδη παροχών περίθαλψης, κατά τη διάρκεια διαµονής 

σε κράτος-µέλος άλλο από το αρµόδιο κράτος ή το κράτος κατοικίας, ανάλογα µε την 

κατηγορία στην οποία ανήκουν οι ασφαλισµένοι, διακρίνοντας µεταξύ: 
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� «άµεσα αναγκαίας περίθαλψης» (άρθρο 22, παρ.1, στοιχείο α, σηµείο i), για απλή 

διαµονή πχ. για τουρισµό και   

� «αναγκαίας περίθαλψης» ως εξής: 

• άρθρο 22β, για διαµονή των εργαζοµένων σε άλλο κράτος λόγω ασκούµενης 

σε αυτό δραστηριότητας, 

• άρθρο 34β, για διαµονή λόγω σπουδών σε άλλο κράτος-µέλος, 

• άρθρο 25, παρ.1, στοιχείο α, διαµονή των ανέργων σε άλλο κράτος-µέλος 

προς αναζήτηση εργασίας επί τρίµηνο, 

• άρθρο 31, για διαµονή των συνταξιούχων σε κράτος-µέλος άλλο από αυτό της 

κατοικίας τους. 

 

 Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το τελικό κείµενο του άρθρου 22, παρ. 1 

εδ.α΄, στοιχείο i του ΚΚ 1408/71, µετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν, ο µισθωτός ή 

µη µισθωτός ο οποίος πληρεί τις απαιτούµενες από τη νοµοθεσία του αρµόδιου 

κράτους προϋποθέσεις για να έχει δικαίωµα παροχών και η κατάσταση του οποίου 

απαιτεί παροχές σε είδος που καθίστανται ιατρικά αναγκαίες κατά τη διάρκεια 

διαµονής στο έδαφος άλλου κράτους-µέλους, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των 

παροχών και την αναµενόµενη διάρκεια της διαµονής,  έχει δικαίωµα παροχών σε 

είδος που χορηγούνται για λογαριασµό του αρµόδιου φορέα από το φορέα του τόπου 

διαµονής ή κατοικίας σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που εφαρµόζεται από τον φορέα 

αυτόν σαν να ήταν ασφαλισµένος σε αυτόν. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, βέβαια, η 

διάρκεια χορήγησης των παροχών αυτών διέπεται από τη νοµοθεσία του αρµόδιου 

κράτους. 



                                                         H ασφάλιση υγείας του αλλοδαπού στην Ελλάδα    

 43 

 Αντίστοιχο κείµενο έχει συµπεριληφθεί και στα άρθρα  25 (παροχές ασθένειας 

σε  ανέργους και µέλη οικογένειας τους κατά τη διάρκεια της διαµονής τους σε άλλο 

κράτος προς ανεύρεση εργασίας) και 31 (παροχές ασθένειας σε είδος σε 

συνταξιούχους και µέλη οικογένειας κατά τη διάρκεια προσωρινής διαµονής σε 

κράτος-µέλος ) του ΚΚ1408/71. 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο νέο άρθρο 22, παρ.1α, ορίζεται ότι η ∆ιοικητική 

Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των παροχών σε είδος, για τις οποίες, προκειµένου να 

χορηγηθούν αυτές κατά τη διάρκεια διαµονής σε άλλο κράτος-µέλος, απαιτείται για 

πρακτικούς λόγους προηγούµενη συµφωνία µεταξύ του ενδιαφερόµενου και του 

φορέα, ο οποίος παρέχει την περίθαλψη. 

 Τέλος, το άρθρο 84α εισάγει τους όρους για µία καλόπιστη και 

αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων σε κάθε επιµέρους 

περίπτωση παραγόντων (φορέων, ασφαλισµένων, παρόχων περίθαλψης και αρχών) 

καθώς και έναν µηχανισµό επίλυσης των σηµαντικών διαφορών.  

 

2.6.Ποιες προσαρµογές εισάγονται στον κανονισµό 574/72 

 

 Παράλληλα µε τα νέα άρθρα του ΚΚ 1408/71 έπρεπε να προσαρµοστούν και 

να συγχρονιστούν και τα αντίστοιχα άρθρα του Κανονισµού 574/72, τα οποία όριζαν 

τον τρόπο χορήγησης των παροχών σε είδος στο άλλο κράτος-µέλος. Για το σκοπό 

αυτό τροποποιήθηκαν ορισµένα άρθρα, µεταξύ των οποίων τα άρθρα 21 (σχετικά µε 

την άµεση πρόσβαση του κατόχου και δικαιούχου παροχών σε είδος στον πάροχο 

υπηρεσιών υγείας), 26 (σχετικά µε τους άνεργους κατά την επί τρίµηνο αναζήτηση 

εργασίας σε άλλο κράτος-µέλος) και 31 (σχετικά µε τους συνταξιούχους) του ΚΚ 

574/72, τα οποία προέβλεπαν την έκδοση διαφορετικών εντύπων δικαιώµατος για τις 
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παραπάνω διάφορες κατηγορίες διακινούµενων εργαζοµένων κατά τη διάρκεια 

προσωρινής διαµονής σε άλλο κράτος-µέλος π.χ. Ε111, Ε128, Ε110, Ε119. Πλέον 

θεσπίζεται το ίδιο έγγραφο για όλους, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης 

Ασθενείας και, κατ’εξαίρεση το Προσωρινό Έγγραφο Αντικατάστασης (Π.Π.Α.)  

Το ενιαίο κείµενο των παραπάνω άρθρων, το οποίο εισάγει την πλέον 

ουσιαστική διαφορά στον τρόπο παροχής της περίθαλψης µε την εφαρµογή της 

ευρωπαϊκής κάρτας έχει ως εξής : 

«.....Για να λάβει παροχές σε είδος ο µισθωτός, µη µισθωτός και τα µέλη της 

οικογένειας του στη διάρκεια προσωρινής διαµονής σε άλλο κράτος-µέλος, 

υποχρεούται να προσκοµίσει στον παρέχοντα περίθαλψη έγγραφο που εκδίδεται από 

τον αρµόδιο φορέα και πιστοποιεί ότι ο εργαζόµενος δικαιούται παροχές σε είδος .» 

 Σηµειώνεται, επίσης, ότι καταργήθηκε η παρ.6 και 7 του άρθρου 17 του ίδιου 

κανονισµού που αφορούσαν την έκδοση των εντύπων Ε113 (αναγγελία εισαγωγής σε 

νοσοκοµείο) και Ε114 (έγκριση παροχών µεγάλης σπουδαιότητας) (παράρτηµα 15-

16). 

 

2.7.Tι αλλάζει µε την τροποποίηση των άρθρων των ΚΚ 1408/71 και 574/72 σε 

σχέση µε την υποδοχή από το Ι.Κ.Α. των κατόχων Ε.Κ.Α.Α. ή Π.Π.Α. ή Ε111 

(µεταβατικής περιόδου) 

 

 Με το παράρτηµα 3 του 574/72, το Ι.Κ.Α. έχει οριστεί ως αρµόδιος φορέας 

στην Ελλάδα του τόπου προσωρινής διαµονής των Ευρωπαίων διακινούµενων 

πολιτών και κατοικίας των Ελλήνων ασφαλισµένων. 

 Από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. την 1η-1-1981, το Ι.Κ.Α. µε την 

ιδιότητα του αυτή, παρέχει υγειονοµική περίθαλψη σε όλους τους ασφαλισµένους 
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των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι διαµένουν στην Ελλάδα, σαν 

να ήταν ασφαλισµένοι δικοί του και αναζητά, στη συνέχεια, την απόδοση των 

δαπανών, στις οποίες υποβλήθηκε από τον αρµόδιο φορέα του άλλου κράτους-µέλους 

µε το έντυπο Ε125 (παράρτηµα 17). 

 Με την εισαγωγή της Ε.Κ.Α.Α. επέρχονται ουσιαστικές αλλαγές στις 

διαδικασίες παροχής υγειονοµικής περίθαλψης, µε σηµαντικότερη την απευθείας 

πρόσβαση του ασθενούς στον πάροχο υπηρεσιών υγείας, χωρίς τη µεσολάβηση των 

διοικητικών υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. για την προηγούµενη έκδοση του βιβλιαρίου 

υγείας . 

Ουσιαστικά, αυτό σηµαίνει ότι για όλες τις  κατηγορίες των ασφαλισµένων 

και των µελών οικογένειας τους και για τις οποίες, µέχρι 31-5-2004 εκδίδονταν από 

τον αρµόδιο φορέα του άλλου κράτους έντυπα δικαιώµατος για παροχές ασθενείας σε 

είδος, όπως τα Ε111, Ε111Β, Ε110, Ε128, Ε128Β, Ε119, ισχύει ότι, κατά την 

διάρκεια της προσωρινής τους διαµονής σην Ελλάδα, από την 1η Ιουνίου 2004 και 

έπειτα, εφόσον είναι  εφοδιασµένοι είτε µε Ε.Κ.Α.Α. είτε µε Π.Π.Α. είτε µε το 

µεταβατικό έντυπο Ε111, δεν υπάρχει πλέον λόγος να προσέρχονται στο τµήµα 

Μητρώου του Ι.Κ.Α. για έκδοση βιβλιαρίου υγείας ειδικού τύπου, αλλά αποκτούν 

απευθείας πρόσβαση στους παρόχους υγείας. Οι πάροχοι υγείας είναι ίδιοι µε 

εκείνους στους οποίους προσέρχονται και οι ασφαλισµένοι του Ι.Κ.Α και 

συγκεκριµένα οι εξής : 

 

� Μονάδες Υγείας ή Νοσοκοµεία του Ι.Κ.Α. 

� Περιφερειακά Ιατρεία (πρώην αγροτικά), Π.Π.Α. ή Κέντρα υγείας του Ε.Σ.Υ. 

� Συµβεβληµένα Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκοµείων ή Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. 

για νοσηλεία. 
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3.Άλλες σχετικές µε την Ε.Κ.Α.Α. Αποφάσεις της ∆.Ε.Κ.Α.∆.Ε. 

 

 Παράλληλα µε τις συζητήσεις για την ως άνω τροποποίηση των Κανονισµών, 

η ∆ιοικητική Επιτροπή υιοθέτησε πέντε ακόµη Αποφάσεις : 

� Την Απόφαση αριθµ. 194, της 17ης ∆εκεµβρίου 2003, για την οµοιόµορφη 

εφαρµογή του άρθρου 22, παρ.1, στοιχείο α), σηµείο i) του κανονισµού 

(ΕΟΚ) 1408/71. 

� Την Απόφαση αριθµ. 195, της 23ης Μαρτίου 2004, σχετικά µε την 

οµοιόµορφη εφαµογή του άρθρου 22, παρ.1, στοιχείο α), σηµείο i) του 

κανονισµού (ΕΟΚ) 1408/71, όσον αφορά τις παροχές σε είδος σχετικά µε την 

κύηση και τον τοκετό. 

� Την Απόφαση αριθµ. 196, της 23ης Μαρτίου 2004, σχετικά µε την εφαρµογή 

του άρθρου 22, παρ.1α . 

� Την Απόφαση αριθµ. 197, της 23ης Μαρτίου 2004, σχετικά µε τις µεταβατικές 

περιόδους για την εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας 

και  

� Την Απόφαση αριθµ. 198, της 23ης Μαρτίου 2004, σχετικά µε την 

αντικατάσταση των υποδειγµάτων εντύπων, τα οποία είναι απαραίτητα για 

την εφαρµογή των κανονισµών (ΕΟΚ) 1408/71 και 572/72 του Συµβουλίου 

(Ε110, Ε111, Ε111Β, Ε113, Ε114, Ε119, Ε128 και Ε128Β). 

 

3.1.Aπόφαση 194 της 17ης ∆εκεµβρίου 2003 

 

Σύµφωνα µε την Απόφαση αυτή  η οποία σχετίζεται µε την οµοιόµορφη 

εφαρµογή του άρθρου 22, παράγραφος 1, στοιχείο α), σηµείο i) του κανονισµού 
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(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 στο κράτος-µέλος διαµονής, αλλά και των άρθρων 25 παρ. 1, 

στοιχείο α) και 31, παρ.1, στοιχείο α), οι διατάξεις των προαναφερθέντων κλάδων 

«καλύπτουν τις παροχές σε είδος, οι οποίες καθίστανται ιατρικά αναγκαίες και 

χορηγούνται σε ασφαλισµένο, ο οποίος διαµένει σε άλλο κράτος-µέλος, προκειµένου 

να µην εξαναγκαστεί να επιστρέψει πρόωρα στο αρµόδιο κράτος, για να λάβει την 

περίθαλψη που απαιτεί η κατάσταση της υγείας του.» 

Επισηµαίνεται ότι οι παροχές περίθαλψης χορηγούνται πλέον σύµφωνα µε τα 

τρία κοινοτικά κριτήρια, τα οποία καθορίζουν ενιαία το δικαίωµα για τις παροχές 

αυτές σε κάθε κατηγορία διακινούµενου ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια της 

διαµονής του σε άλλο κράτος-µέλος: 

 

� Ιατρική ανάγκη. 

� Είδος-φύση (άρα και έκταση των παροχών). 

� Προβλεπόµενη διάρκεια διαµονής. 

 

 Οι παροχές αυτές δίνονται µε σκοπό να συνεχίσει ο ασφαλισµένος την 

διαµονή του υπό ιατρικά ασφαλείς συνθήκες και να µην αναγκαστεί έτσι να 

επιστρέψει στην χώρα κατοικίας του. Εξυπακούεται ότι οι λόγοι διαµονής εκτός 

αρµόδιου κράτους δεν θα πρέπει να είναι ιατρικοί, ο σκοπός δηλαδή του ταξιδιού δεν 

θα πρέπει να είναι η λήψη συγκεκριµένων παροχών περίθαλψης-το λεγόµενο 

«ιατρικό ταξίδι». Σε µία τέτοια περίπτωση απαιτείται ο ενδιαφερόµενος να λάβει πριν 

από την αναχώρηση του από το κράτος-µέλος της µόνιµης κατοικίας του την σχετική 

προέγκριση  από τον φορέα στον οποίο ασφαλίζεται (άρθρο 22, παρ. 1, στοιχείο γ) 

και παρ. 2, δεύτερο εδάφιο, του κανονισµού 1408/71, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει 

ως έχει). 
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«Προκειµένου να προσδιοριστεί εάν µία παροχή σε είδος πληροί τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 22, παρ. 1 στοιχ. α) σηµείο i), 25, παρ. 1, στοιχ. α)και 31, 

παρ. 1, στοιχ. α) λαµβάνονται υπόψη ιατρικά και µόνο στοιχεία στο πλαίσιο της 

διαµονής του ενδιαφερόµενου, λαµβάνοντας υπόψη την ιατρική κατάσταση και το 

ιστορικό του.»(άρθρο 2). 

Επισηµαίνεται ότι ο όρος «αναγκαίες παροχές» είναι ευρύτερος του ισχύοντος 

µέχρι τώρα όρου «άµεσα αναγκαίες παροχές», εφόσον περιλαµβάνει ακόµη και τις 

παροχές οι οποίες απαιτούνται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως για παράδειγµα 

επί χρόνιων ή προϋπαρχουσών παθήσεων, εγκυµοσύνης ή κοινά άλλα απαραίτητα 

τεστ. Επιβάλλεται, βέβαια, να διενεργείται εµπεριστατωµένος έλεγχος από τους 

παρόχους υγείας ως προς την πάθηση του ενδιαφερόµενου και την έκταση των 

παροχών οι οποίες απαιτούνται για την αντιµετώπιση της, έκταση η οποία θα πρέπει 

πάντοτε να τελεί σε άµεση σχέση µε την διάρκεια της διαµονής του. Ειδικότερα, όσον 

αφορά ιατρικά περιστατικά και καταστάσεις και αντίστοιχες παροχές σε είδος οι 

οποίες εντάσσονται στα πλαίσια διαρκούς και συνεχιζόµενης θεραπείας, ο όρος 

«αναγκαία περίθαλψη» δεν µπορεί να ερµηνεύεται, υπό την έννοια ότι το δικαίωµα 

αυτό περιορίζεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις στις οποίες η παροχή περίθαλψης  

καθιστάται αναγκαία λόγω αιφνίδιας εκδήλωσης της πάθησης.  

Το γεγονός ότι η περίθαλψη η οποία απαιτείται για την βελτίωση της 

κατάστασης της υγείας του ασφαλισµένου διακινούµενου κατά τη διάρκεια διαµονής 

του σε άλλο κράτος συνδέεται, ενδεχοµένως, µε πάθηση προϋπάρχουσα και γνωστή 

στον ίδιο, όπως είναι οι χρόνιες ασθένειες, δεν σηµαίνει ότι δεν πληρούνται οι όροι 

εφαρµογής των διατάξεων αυτών. ∆ιευκρινίζεται ότι οι ιατρικά αναγκαίες παροχές σε 

είδος περιλαµβάνουν και την υγειονοµική περίθαλψη η οποία χορηγείται στον 

ασφαλισµένο, προκειµένου να µην αναγκαστεί να αναβάλλει την µετακίνηση του για 
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προσωρινή διαµονή σε άλλο κράτος-µέλος, όταν δηλαδή, ο ενδιαφερόµενος 

αποφασίζει να µετακινηθεί προσωρινά σε άλλο κράτος-µέλος για εξαιρετικά 

σηµαντικούς λόγους, προσωπικούς, οικογενειακούς ή επαγγελµατικούς, παρά το ότι 

πιθανολογείται η ανάγκη περίθαλψης εξαιτίας προϋπάρχουσας πάθησης (χρόνιας, 

εγκυµοσύνης). Αυτές, λοιπόν,  πρέπει να θεωρείται ότι εµπίπτουν απόλυτα στο πεδίο 

των διατάξεων των ανωτέρω άρθρων του Κανονισµού. Η συγκεκριµένη περίπτωση 

είναι πολύ σηµαντικό να µην χαρακτηρισθεί ως «ιατρικό ταξίδι», εφόσον υπάρχουν 

ουσιαστικοί λόγοι που επιβάλλουν την µετακίνηση του ασφαλισµένου. Αντίθετα, η 

απαιτούµενη περίθαλψη πρέπει να θεωρείται ως παροχή σε είδος η οποία καθιστάται 

αναγκαία, επειδή αυτό συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώµατος εκ 

µέρους του ενδιαφερόµενου διακινούµενου για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της 

Κοινότητας. 

 

3.2.Απόφαση 195 της 23ης Μαρτίου 2004. 

 

Η ∆ιοικητική Επιτροπή, έχοντας υπόψη της την προηγούµενη απόφαση της µε 

αριθµό 183 της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά µε την κύηση και τον τοκετό και η 

οποία αντικαθιστάται από την συγκεκριµένη Απόφαση, ορίζει τα εξής: οι δαπάνες 

των παροχών σε είδος οι οποίες χορηγούνται σε σχέση µε την κύηση και τον τοκετό 

κατά τη διάρκεια προσωρινής διαµονής σε άλλο κράτος-µέλος πρέπει να βαρύνουν 

τον αρµόδιο φορέα του ασφαλισµένου προσώπου σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ.1, 

στοιχείο α), σηµείο i) κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ .1408/71. (άρθρο 1).  

Με την ανωτέρω απόφαση, η οποία λειτουργεί συµπληρωµατικά προς την 

Απόφαση αριθµ. 194, η ∆ιοικητική Επιτροπή στοχεύει στην διευκόλυνση της 

άσκησης στην πράξη του δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας των ευρωπαίων 
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πολιτών. Συγκεκριµένα, η απόφαση αυτή όριζε περιοριστικά και στο πλαίσιο των 

παλαιών διατάξεων ως «άµεσα αναγκαίες», µόνο τις παροχές οι οποίες χορηγούνταν 

πριν από την έναρξη της 38ης εβδοµάδας της κύησης. 

Πλέον, το πεδίο των τροποποιηθέντων άρθρων καλύπτει κατά ευρύτερο τρόπο 

και τις παροχές οι οποίες έχουν σχέση µε την κύηση και τον τοκετό. Αυτό σηµαίνει 

ότι οι παροχές αυτές εξίσου πρέπει να χορηγούνται, ανεξάρτητα από  τα οποιαδήποτε 

χρονικά κριτήρια της κύησης και παρά το γεγονός ότι µετά την έναρξη της 38ης 

εβδοµάδας ο τοκετός θεωρείται πλέον, από ιατρική άποψη, ως προβλέψιµο και 

αναµενόµενο γεγονός, σύµφωνα µε την Απόφαση αριθµ. 183. Οι παροχές αυτές 

χορηγούνται υπό το πνεύµα των τριών κοινοτικών κριτηρίων, τα οποία καθορίζουν 

ενιαία το δικαίωµα για παροχές ασθένειας σε είδος κάθε κατηγορίας διακινούµενου 

ασφαλιζόµενου, κατά τη διάρκεια της διαµονής του σε άλλο κράτος-µέλος, δηλαδή: 

 

� Την ιατρική ανάγκη.  

� Το είδος-φύση άρα και έκταση των παροχών και  

� την προβλεπόµενη διάρκεια των παροχών.  

 

Εξυπακούεται και σε αυτήν την περίπτωση ότι οι λόγοι διαµονής εκτός 

αρµοδίου κράτους δεν θα πρέπει να είναι ιατρικοί. 

 

3.3.Απόφαση 196 της 23ης Μαρτίου 2004 

 

Η ∆ιοικητική Επιτροπή για την Κοινωνική Ασφάλεια των ∆ιακινούµενων 

Εργαζοµένων (∆.Ε.Κ.Α.∆.Ε.) λαµβάνοντας υπόψη: 
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� το άρθρο 81, στοιχείο α) του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, στις 14 

Ιουνίου 1971, σχετικά µε την εφαρµογή των συστηµάτων κοινωνικής 

ασφάλισης στους µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα µέλη των 

οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας,  

� το άρθρο 22, παρ.1α ,του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ. 1408/71, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό 631/04, της 31ης Μαρτίου 2004 και 

� την Απόφαση 163, της 31ης Μαϊου 1996, σχετικά µε το παραπάνω άρθρο, για 

πρόσωπα τα οποία υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση και σε οξυγονοθεραπεία, 

 

κατέληξε ότι «κάθε ζωτικής σηµασίας περίθαλψη, η οποία παρέχεται µόνο σε 

εξειδικευµένες ιατρικές µονάδες ή/και από/µε εξειδικευµένο προσωπικό ή/και 

εξοπλισµό, πρέπει κατ’αρχήν να αποτελεί αντικείµενο προηγούµενης συµφωνίας 

µεταξύ του ασθενούς και της µονάδας, η οποία παρέχει την εν λόγω περίθαλψη, 

προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η περίθαλψη είναι διαθέσιµη κατά τη διάρκεια της 

προσωρινής διαµονής του ασφαλισµένου προσώπου σε άλλο κράτος-µέλος» (άρθρο 

1).  

Για λόγους διαφάνειας και πληρέστερης ενηµέρωσης των ασφαλισµένων, πριν 

από την διακίνηση τους εκτός του αρµόδιου κράτους-µέλους ή του κράτους-µέλους 

κατοικίας, ορισµένα είδη συνεχιζόµενης θεραπείας απαιτούν ειδική υποδοµή, οπότε 

είναι ουσιώδες για τον ασθενή, η συγκεκριµένη θεραπεία να είναι διαθέσιµη και κατά 

τη διάρκεια της διαµονής σε άλλο κράτος-µέλος. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 και το 

παράρτηµα που ακολουθεί την Απόφαση αυτή, µε τίτλο «ενδεικτικός κατάλογος των 

ζωτικής σηµασίας ειδών περίθαλψης, για τα οποία απαιτείται, κατά τη διάρκεια 

προσωρινής διαµονής σε άλλο κράτος-µέλος, προηγούµενη συµφωνία της µονάδας η 
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οποία παρέχει την περίθαλψη», ειδική υποδοµή απαιτείται για την αιµοκάθαρση και 

την οξυγονοθεραπεία. 

Λέγοντας «ενδεικτικό κατάλογο», η επιτροπή εννοεί, προφανώς, ότι αυτός δεν 

είναι εξαντλητικός των παροχών, οι οποίες αναφέρονται. Αν στο µέλλον η επιτροπή 

κρίνει ότι και άλλες παροχές εντάσσονται στο πνεύµα των κριτηρίων της παρούσας 

απόφασης, τότε αυτή θα αντικατασταθεί. 

 

3.4.Απόφαση 197 της 23ης Μαρτίου 2004 

 

 Η Απόφαση αυτή της ∆ιοικητικής Επιτροπής για την Κοινωνική Ασφάλεια 

των ∆ιακινούµενων Εργαζοµένων σχετίζεται µε τις µεταβατικές περιόδους για την 

εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας, σύµφωνα µε το άρθρο 81, 

στοιχείο α) του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ. 1408/71 και το άρθρο 5 της Απόφασης της 

∆.Ε.Κ.Α.∆.Ε. αριθµ. 191, της 18ης Ιουνίου 2003. 

Έτσι, εκτιµώντας η Επιτροπή ότι τα κράτη-µέλη τα οποία αδυνατούν να 

διαθέσουν την κάρτα ασθενείας κατά τη στιγµή της έγκρισης της Απόφασης αριθµ. 

191, µπορούν να επωφεληθούν από µία µεταβατική περίοδο. Η µεταβατική αυτή 

περίοδος δεν δύναται να παραταθεί πέρα από την 31η ∆εκεµβρίου 2005. Πιο 

αναλυτικά:  

 

� Κράτη-µέλη τα οποία ζήτησαν να κάνουν χρήση της µεταβατικής περιόδου, 

συνεχίζουν να εκδίδουν έντυπα Ε111, τα οποία είναι έγκυρα µέχρι και τη λήξη 

της µεταβατικής αυτής περιόδου, υπόδειγµα των οποίων καθορίζεται στην 

απόφαση της Επιτροπής αριθµ. 198 της 23ης Μαρτίου 2004. 
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� Τα εν λόγω κράτη-µέλη δύναται να επιλέξουν την συντόµευση της 

µεταβατικής περιόδου, υπό τη ρητή προϋπόθεση-υποχρέωση να 

κοινοποιήσουν στην ∆ιοικητική Επιτροπή την σχετική τους απόφαση, το 

αργότερο 3 µήνες πριν απο την εισαγωγή της πρώτης κάρτας (άρθρο 1, τρίτο 

εδάφιο). 

� Κράτη-µέλη τα οποία δεν επιθυµούν να κάνουν χρήση της µεταβατικής 

περιόδου, δεν µπορούν πλέον να εκδίδουν έντυπα Ε111 ή Ε111Β. Οι αρµόδιοι 

φορείς των αυτών των κρατών-µελών θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδίδουν 

την Ευρωπαϊκή Κάρτα µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2006 το αργότερο. 

 

Αναλυτικός κατάλογος των κρατών-µελών που επέλεξαν ή δεν επέλεξαν να 

κάνουν χρήση της µεταβατικής περιόδου παρουσιάστηκε κατά την παρουσίαση της  

απόφασης αριθµ. 191 της 18ης Ιουνίου 2003. 

 

3.5.Απόφαση 198 της 23ης Μαρτίου 2004. 

 

 Η Απόφαση αυτή της ∆.Ε.Κ.Α.∆.Ε. σχετίζεται µε την αντικατάσταση και την 

κατάργηση των υποδειγµάτων των εντύπων που θεωρούνται απαραίτητα για την 

εφαρµογή των κανονισµών (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72 του Συµβουλίου και τα οποία 

ήταν τα εξής: Ε110, Ε111, Ε111Β, Ε113, Ε114, Ε119, Ε128, Ε128Β. Η Επιτροπή 

έχοντας υπόψη της τους δύο παραπάνω κανονισµούς και προηγούµενες αποφάσεις 

της και συγκεκριµένα της υπ’αριθµ. 153 της 7ης Οκτωβρίου 1993, 177 της 5ης 

Οκτωβρίου 1999, 179 της 18ης Απριλίου 2000, 187 της 27ης Ιουνίου 2002 και 191 της 

18ης Ιουνίου 2003, αλλά και µετά την «εξίσωση των δικαιωµάτων» που επέφερε η 

υιοθέτηση του κανονισµού 631/04, κατέληξε στα εξής: 
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� Καταργεί το έντυπο Ε119 της απόφασης αριθµ. 153 και το αντικαθιστά µε νέο 

το οποίο αφορά µόνο τις παροχές σε χρήµα. Επισηµαίνεται ότι αναφορικά µε 

το νέο έντυπο Ε119, µετά την «εξίσωση των δικαιωµάτων», η ευρωπαϊκή 

κάρτα καλύπτει τους άνεργους για παροχές ασθένειας σε είδος κατά την 

τρίµηνη διαµονή τους εκτός αρµόδιου κράτους προς αναζήτηση εργασίας . 

� Αντικαθιστά το έντυπο Ε111 της Απόφασης αριθµ. 187 µε το µεταβατικό 

Ε111 το οποίο έχει ισχύ από την 1η Ιουνίου 2004 ως και την 31η ∆εκεµβρίου 

2005 και το οποίο χρησιµοποιείται από τα κράτη τα οποία κάνουν χρήση της 

µεταβατικής περιόδου, σύµφωνα µε την απόφαση αριθµ. 197 της 23ης 

Μαρτίου. Όσον αφορά τα κράτη-µέλη τα οποία αποφάσισαν να µην κάνουν 

χρήση της µεταβατικής περιόδου, αυτά από την 1η Ιουνίου 2004 

αντικατέστησαν τα έντυπα  Ε111 και Ε111Β µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα, 

σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στην απόφαση αριθµ. 191. 

Ωστόσο, τα έντυπα τα οποία εκδόθηκαν πριν από την 1η Ιουνίου 2004 

εξακολούθησαν να ισχύουν, σύµφωνα µε την απόφαση 198 ως την 31η 

∆εκεµβρίου 2004, εκτός αν αναφέρονταν σε αυτά προγενέστερη ηµεροµηνία 

λήξεως . 

� Καθιστά περιττά τα έντυπα Ε110 της Απόφασης αριθµ. 153 και τα έντυπα  

Ε128 και Ε128Β της Απόφασης 177, από την 1η Ιουνίου 2004. Σύµφωνα µε 

τον Κανονισµό  631/04, ο οποίος τροποποίησε τον κανονισµό (ΕΟΚ) 1408/71, 

όλες οι κατηγορίες των ασφαλισµένων έχουν δικαίωµα για παροχές σε είδος, 

οι οποίες καθίστανται ιατρικά αναγκαίες κατά τη διάρκεια προσωρινής 

διαµονής σε άλλο κράτος-µέλος . 
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� Καταργεί, από την 1η Ιουνίου 2004, τα έντυπα της Απόφασης αριθµ 179, 

Ε113, για την γνωστοποίηση νοσηλείας από τον φορέα του τόπου διαµονής 

προς αρµόδιο φορέα  και Ε114, για την χορήγηση παροχών σε είδος µεγάλης 

σπουδαιότητας, το κόστος των οποίων υπερβαίνει ένα κατ’αποκοπή ποσό, το 

οποίο καθορίζεται και αναθεωρείται περιοδικά από την ∆ιοικητική Επιτροπή 

(µέχρι στιγµής είναι 1.000,00 €, σύµφωνα µε το άρθρο 1 της Απόφασης της 

∆.Ε.Κ.Α.∆.Ε. αριθµ. 176 της 24ης Ιουνίου 1999, η οποία αντικατέστησε την 

απόφαση αριθµ. 161 της 15ης Φεβρουαρίου 1996). 

� Αποφασίζει την διάθεση των εντύπων σε όλες τις επίσηµες γλώσσες της 

Κοινότητας ενώ καταρτίζει τα υποδείγµατα µε τέτοιο τρόπο ώστε οι διάφορες 

γλωσσικές αποδόσεις να έχουν απόλυτα ταυτόσηµη δοµή. 

 

4.Για ποιες κατηγορίες ασφαλισµένων διατηρείται το βιβλιάριο ειδικού τύπου 

µετά την 1-6-2004 

 

 Εξακολουθούν να εκδίδονται τα βιβλιάρια υγείας ειδικού τύπου για τους 

κατόχους εντύπων (Ε106, Ε112, Ε120, Ε123) δοθέντος ότι τα έντυπα αυτά δεν 

αντικαταστάθηκαν από την Ε.Κ.Α.Α. Η κατάργηση των εντύπων Ε113 (αναγγελία 

εισαγωγής σε νοσοκοµείο) και Ε114 (έγκριση παροχών µεγάλης σπουδαιότητας), που 

αναφέραµε παραπάνω, αφορά και τους κατόχους των εν λόγω εντύπων. (για τα Ε112 

και 120 βλ.παράρτηµα 18-19). 
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II.Οι προσφερόµενες παροχές  

1.Ποιες παροχές σε είδος χορηγούνται µε βάση την Ευρωπαϊκή Κάρτα-Ο ρόλος 

του γιατρού 

 

 Συνοψίζοντας, µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα χορηγούνται οι ακόλουθες παροχές : 

 

1.1.Αναγκαίες παροχές σε είδος. 

 

Η περίθαλψη που χορηγείται στον ευρωπαίο ασθενή κάτοχο κάρτας είναι ίδια 

µε αυτήν που θα παρείχε ο εν λόγω ιατρός σε ασφαλισµένο δικού του κράτους και η 

οποία χορηγείται σε πρόσωπο το οποίο βρίσκεται προσωρινά µακριά από τον τόπο 

κατοικίας του και το οποίο δεν παρακολουθείται συνήθως από γιατρό. 

Τρία είναι τα κριτήρια-προϋποθέσεις, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, οι οποίες 

πρέπει να πληρούνται κατά τη χορήγηση παροχών ασθενείας σε είδος από τον 

πάροχο, προκειµένου οι τελευταίες να τύχουν απόδοσης εκ µέρους του φορέα. 

 

� Η ιατρική ανάγκη. 

� Το είδος -φύση των παροχών. 

� Η προβλεπόµενη διάρκεια. 

 

Προκειµένου να αποφασιστεί η ιατρική αναγκαιότητα της χορήγησης µιας 

παροχής είναι απαραίτητη η συνεκτίµηση και των άλλων δύο κριτηρίων και να 

ληφθεί, παράλληλα, υπόψη το γεγονός ότι η χορηγούµενη περίθαλψη έχει σκοπό να 

επιτρέψει στο συγκεκριµένο άτοµο να συνεχίσει, εφόσον το επιθυµεί, την προσωρινή 

του διαµονή, υπό ασφαλείς πλέον ιατρικές συνθήκες και δεν θα υποχρεωθεί, κατά 
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συνέπεια, σε καµµία περίπτωση να επιστρέψει στην χώρα προέλευσης του για να 

θεραπευτεί. 

 Ουσιαστικός και καθοριστικός είναι ο ρόλος του γιατρού, ο οποίος θα πρέπει 

να κρίνει την έκταση, τον τρόπο, το είδος και την ποσότητα των παροχών σε είδος 

που θα χορηγήσει στον ευρωπαίο ασφαλισµένο σε συνάρτηση µε την προβλεπόµενη 

διάρκεια διαµονής του. Για παράδειγµα, η απαραίτητη ποσότητα φαρµάκων είναι 

αυτή που καλύπτει τις ανάγκες του ατόµου ως την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία 

επιστροφής του στο αρµόδιο κράτος, σύµφωνα πάντα µε τη δική του δήλωση ή 

χορηγούνται τόσες φυσιοθεραπείες όσες συνεδρίες είναι απαραίτητες µέχρι την 

προβλεπόµενη επιστροφή του στο αρµόδιο κράτος µόνιµης κατοικίας του. 

 

1.2. Aναγκαίες παροχές για χρόνιες ή προϋπάρχουσες παθήσεις . 

 

Ο κάτοχος Ε.Κ.Α.Α. ή Π.Π.Α. ή µεταβατικού Ε111 κατά τη διάρκεια της 

προσωρινής του διαµονής σε άλλο κράτος-µέλος  λαµβάνει τις αναγκαίες παροχές σε 

είδος σε περίπτωση χρόνιας ή προϋπάρχουσας πάθησης για την οποία έχει 

ακολουθήσει µακροχρόνια και συνεχιζόµενη θεραπεία. Υπάρχουν ορισµένα είδη 

συνεχούς θεραπείας που απαιτούν ειδική υποδοµή όπως π.χ. η αιµοδιάλυση. Στην 

περίπτωση αυτή είναι ουσιώδες για τον ασθενή να είναι διαθέσιµη η θεραπεία και 

κατά τη διάρκεια της προσωρινής του διαµονής στο άλλο κράτος-µέλος, κάτι το 

οποίο εξασφαλίζεται µε την προηγούµενη συµφωνία µεταξύ του ασφαλισµένου και 

του νοσηλευτικού φορέα. 

 Η παρ.1α του νέου άρθρου 22 του Κανονισµού 1408/71 για τον σκοπό αυτό 

προβλέπει να εκδοθεί κατάλογος µε τις παροχές, οι οποίες απαιτούν την προηγούµενη 

συνεννόηση του διακινούµενου, µε τον νοσηλευτικό φορέα του κράτους-υποδοχής, 
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έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση παροχής περίθαλψης και τη διάρκεια της 

προσωρινής διαµονής  και να οριστούν ορισµένα κριτήρια. Αυτό πραγµατοποιείται 

καθαρά για λόγους πρακτικής και διευκόλυνσης του διακινούµενου Ευρωπαίου. Η 

Απόφαση της ∆.Ε.Κ.Α.∆.Ε. µε αριθµό 196/23-3-2004, η οποία παρουσιάστηκε 

παραπάνω, όρισε τα κριτήρια µε τα οποία θα πρέπει να εξετάζονται αυτές οι παθήσεις 

και επιπλέον αναφέρει δύο παθήσεις για τις οποίες θα πρέπει να γίνεται 

προσυνεννόηση ανάµεσα στον διακινούµενο και τον νοσηλευτικό φορέα, την 

αιµοδιάλυση και τη οξυγονοθεραπεία. Ουσιώδη κριτήρια για να χαρακτηριστεί µία 

πάθηση ανάµεσα σε αυτές που χρήζουν προσυνεννόηση θεωρούνται ο ζωτικός 

χαρακτήρας της πάθησης και η ανάγκη επανδρωµένης νοσηλευτικής µονάδας τόσο µε 

µηχανήµατα όσο και µε κατάλληλα εξειδικευµένο προσωπικό. 

 

1.3.Παροχές µεγάλης σπουδαιότητας. 

 

Η χορήγηση της αναγκαίας περίθαλψης στα πλαίσια της εξίσωσης των 

δικαιωµάτων, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 22 παρ.1.α)i), 25 παρ.1.α΄) και 31 

παρ.1 α΄), µε τα οποία ο Κανονισµός 631/2004 τροποποίησε τον Κανονισµό 1408/71, 

αγγίζει και τις παροχές σε είδος µεγάλης σπουδαιότητας. Με την εισαγωγή της 

Ε.Κ.Α.Α. η ανάγκη χορήγησης παροχών σε είδος µεγάλης σπουδαιότητας θα 

εξετάζεται από τον γιατρό στα πλαίσια του άρθρου 22, παρ.1 α)i του ΚΚ 1408/71. 

 

1.4.Παροχές κατά την κύηση και τον τοκετό. 

 

Με την κατάργηση του όρου «άµεσα αναγκαίες παροχές» – υπάρχουν πλέον 

επιπτώσεις  και στις παροχές ασθένειας σε είδος αναφορικά µε την κύηση και τον 
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τοκετό. Κύρια συνέπεια είναι ότι καταργείται η απόφαση της ∆.Ε.Κ.Α.∆.Ε. µε αριθµό 

183/27-6-2001, η οποία είχε ορίσει ότι οι παροχές σε είδος σχετικά µε την 

εγκυµοσύνη και τον τοκετό που χορηγούνται πριν την 38η εβδοµάδα της κύησης 

θεωρούνται ως άµεσα αναγκαίες και καλύπτονται από το έντυπο Ε111, ενώ µετά την 

αρχή της 38ης εβδοµάδας αποτελούν προγραµµατισµένη ιατρική περίθαλψη και 

χρειάζεται, κατά συνέπεια, προηγούµενη έγκριση από τον αρµόδιο οργανισµό και η 

χρήση του εντύπου Ε112.  Η απόφαση αυτή καταργείται από την νεώτερη απόφαση 

της ∆.Ε.Κ.Α.∆.Ε. µε αριθµό 195/23-3-2004, την οποία περιγράψαµε. Η νέα 

κατάσταση επιβάλλει ο γιατρός να εξετάζει τη χορήγηση της αναγκαίας περίθαλψης 

για την εγκυµοσύνη ή τον τοκετό κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαµονής στην 

Ελλάδα, στα πλαίσια των νέων ως άνω άρθρων και ανεξάρτητα από τα οποιαδήποτε 

χρονικά κριτήρια και να χορηγεί οπωσδήποτε τις παροχές σε είδος, οι οποίες 

εκτιµώνται από ιατρική άποψη ως απαραίτητες και αναγκαίες, λαµβάνοντας υπόψη 

την προβλεπόµενη διάρκεια διαµονής και την φύση των παροχών . 

Όσον αφορά τη δαπάνη που προκύπτει από την παροχή ιατροφαρµακευτικής 

περίθαλψης, η ∆.Ε.Κ.Α.∆.Ε. µε την υπ΄αριθµ. 176/24-6-1999 Απόφαση της και 

λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 81 σηµείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ) 1408/71 και το 

άρθρο 34, παρ. 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) 574/72 αποφάσισε ότι το ποσό των δαπανών 

που προκύπτουν από την παροχή ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής 

περίθαλψης πρέπει να είναι µικρότερο ή ίσο από το ποσό των 1000,00 Ευρώ. Η 

Απόφαση αυτή δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων µε στοιχεία L/243/42/28-9-2000, ισχύει από 1-10-2000 και έρχεται να 

αντικαταστήσει την υπ’αριθµ. 161/15-2-1996 προηγούµενη σχετική Απόφαση της 

∆.Ε.Κ.Α.∆.Ε., σύµφωνα µε την οποία οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του 

Κανονισµού 574/72 µπορούσαν να εφαρµόζονται, όταν το ποσό των δαπανών που 
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πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαµονής σε κράτος-µέλος της 

Ε.Ε. ήταν µικρότερο ή ίσο των 500 ECU (και από 1-1-1999 EURO). 

 

2.Εξαιρέσεις από την περίθαλψη 

 

 Ο κάτοχος της Ε.Κ.Α.Α. ή του Π.Π.Α.ή του µεταβατικού Ε111 δεν µπορεί να 

απαιτήσει την ανάληψη από το σύστηµα ασφάλισης ασθένειας στο οποίο ανήκει, να 

αναλάβει την επιβάρυνση των υγειονοµικών φροντίδων που υπερβαίνουν εκείνες που 

είναι ιατρικά απαραίτητες κατά τη διάρκεια προσωρινής διαµονής σε κάποιο κράτος-

µέλος και οι οποίες διασφαλίζουν τόσο την αποκατάσταση της υγείας του, 

προκειµένου να συνεχίσει την παραµονή του στο κράτος προσωρινής διαµονής κάτω 

από ασφαλείς για την υγεία του συνθήκες όσο και την χωρίς απρόοπτα επιστροφή του 

στο κράτος της µόνιµης κατοικίας του. Επιπλέον, δεν καλύπτονται οι περιπτώσεις 

κατά τις οποίες το άτοµο µεταβαίνει σε άλλο κράτος-µέλος, µε µόνο σκοπό να λάβει 

υγειονοµικές φροντίδες, το λεγόµενο «ιατρικό ταξίδι», το κόστος των οποίων 

αναλαµβάνεται στα πλαίσια του ΚΚ 1408/71 από τον αρµόδιο φορέα, µε την 

προϋπόθεση ότι ο φορέας αυτός έχει δώσει την έγκριση του µε βάση το έντυπο Ε112. 

 

3.Απόδοση δαπανών περίθαλψης απευθείας στον κάτοχο Ε.Κ.Α.Α. ή Π.Π.Α. ή 

Ε111 (µεταβατικού) 

 

 Από το έτος 1981 και έπειτα που τέθηκαν σε εφαρµογή οι κανονισµοί 1408/71 

και 574/72 στην Ελλάδα, πολλές φορές οι κοινοτικοί ασφαλισµένοι, παρά το γεγονός 

ότι ήταν εφοδιασµένοι µε τα έντυπα δικαιώµατος του αρµόδιου φορέα του τόπου 

µόνιµης κατοικίας τους-σε πολλές περιπτώσεις ήταν κάτοχοι και του βιβλιαρίου 
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υγείας ειδικού τύπου-εντούτοις προσέφευγαν σε ιδιώτες παρόχους υγειονοµικής 

περίθαλψης ή σε φορείς του εθνικού συστήµατος υγείας και κατέβαλλαν οι ίδιοι το 

ποσό που αντιστοιχούσε στις δαπάνες της υγειονοµικής περίθαλψης που ελάµβαναν. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονταν στις Μονάδες του Ι.Κ.Α. και ζητούσαν από τα 

τµήµατα παροχών την απόδοση της καταβληθείσας δαπάνης, όπου και 

αντιµετωπίζονταν µε βάση της διατάξεις της εσωτερικής νοµοθεσίας. Η ∆ιοίκηση του 

Ι.Κ.Α. θεωρεί ότι, εξαιτίας της ιδιότητας του «αρµόδιου ιδρύµατος του τόπου 

διαµονής», το Ι.Κ.Α. οφείλει να παρέχει στους κοινοτικούς ασφαλισµένους την ίδια 

περίθαλψη για παροχές σε είδος, που παρέχει στους δικούς του ασφαλισµένους. Με 

δεδοµένο ότι οι κάτοχοι της Ε.Κ.Α.Α. ή Π.Π.Α. ή Ε111 µεταβατικού δεν έχουν 

βιβλιάριο υγείας ειδικού τύπου, τα τµήµατα παροχών του Ι.Κ.Α. επιβάλλεται να 

προβαίνουν µε σχολαστικότητα στην ταυτοποίηση των εν λόγω κατόχων, τον έλεγχο 

του ασφαλιστικού δικαιώµατος και ισχύος της Ε.Κ.Α.Α. ή του Π.Π.Α. ή του Ε111 

µεταβατικού. Τα ποσά που θα αποδίδονται στους κοινοτικούς ασφαλισµένους θα 

αναζητούνται από τον αρµόδιο φορέα µε το έντυπο Ε125. Όταν δεν είναι δυνατή η 

απόδοση της δαπάνης µε βάση την ελληνική νοµοθεσία π.χ. λόγω έλλειψης χρόνου, 

οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να ενηµερώνονται ότι έχουν την δυνατότητα να 

ζητήσουν την απόδοση της δαπάνης µέσω του αρµόδιου φορέα µε το έντυπο Ε126 

(άρθρο 34 του ΚΚ 574/72) (παράρτηµα 20). 

 

4.Συνεργασία µεταξύ των φορέων και των προσώπων που καλύπτονται από τον 

νέο κανονισµό 631/2004 

 

 Με τον κανονισµό 631/2004 εισάγεται στον Κανονισµό 1408/71 το άρθρο 

84α. Το άρθρο αυτό αναφέρεται στη συνεργασία ανάµεσα στους φορείς των κρατών-
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µελών, αλλά και στη συνεργασία των φορέων αυτών µε τους ενδιαφερόµενους 

ασφαλισµένους, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή και διαχείριση του 

νέου νοµικού κοινοτικού καθεστώτος της Ε.Κ.Α.Α. και των ισοδύναµων µε αυτήν 

κοινοτικών εντύπων, χωρίς να διακυβεύονται τα ασφαλιστικά δικαιώµατα και κυρίως 

η υγεία των διακινούµενων ασφαλισµένων. Η διάταξη αυτή στοχεύει στην υλοποίηση 

στην πράξη της αρχής της Συνθήκης περί καλόπιστης συνεργασίας (άρθρο 10 ΕΚ), 

εξειδικεύοντας τις υποχρεώσεις, αλλά και τα δικαιώµατα, όλων των εµπλεκόµενων σε 

κάθε εξατοµικευµένη περίπτωση παραγόντων, υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από 

τις εκάστοτε εφαρµοζόµενες διατάξεις του κοινοτικού συντονισµού. ∆εν είναι, 

λοιπόν, τυχαίο το γεγονός ότι η διάταξη αυτή υιοθετήθηκε µε αφορµή τις 

τροποποιήσεις του κανονισµού 631/04 για την εξίσωση των δικαιωµάτων και την 

απλοποίηση των διαδικασιών στον σηµαντικότατο τοµέα της ασφάλισης της υγείας. 

Η απρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία της κάρτας βασίζεται εξ’ολοκλήρου 

στην εξαρχής δόµηση σχέσεων άµεσης και καλόπιστης συνεργασίας αλλά και 

σχέσεων αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατών-µελών. 

 Ουσιαστικά, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας είναι το µοναδικό 

κοινοτικό έγγραφο µε το οποίο δηλώνεται η ταυτότητα του κάθε ασφαλισµένου ως 

Ευρωπαίου Πολίτη. Έτσι, δίνεται µεγάλη βαρύτητα στην προαγωγή της 

κινητικότητας και την εγκαθίδρυση της ελεύθερης κυκλοφορίας. 

 Από τη µία, κάθε ασφαλισµένος κράτους-µέλους θα πρέπει να είναι σωστά 

ενηµερωµένος, έτσι ώστε να χρησιµοποιεί την κάρτα µε πλήρη σεβασµό στα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του έναντι των φορέων µε τους οποίος 

συναλλάσσεται και, από την άλλη, κάθε φορέας, έχοντας πλήρη συνείδηση τόσο των 

υποχρεώσεων του όσο και των δικαιωµάτων του έναντι του ασφαλισµένου αλλά και 
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του αντίστοιχου φορέα του άλλου κράτους-µέλους, να εφαρµόζει τις κοινοτικές 

διατάξεις . 

 Η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας µεταξύ των κρατών-µελών αποτελεί 

ακρογωνιαίο λίθο όσον αφορά την ορθή εφαρµογή των κοινοτικών κανονισµών και 

την άρση οποιουδήποτε κωλύµατος για την κάλυψη πιθανού κενού στη σχετική 

νοµοθεσία. 

Ειδικότερα, προβλέπεται η συνεργασία µεταξύ των φορέων και των 

προσώπων µε στόχο: 

 

� Την πλήρη ενηµέρωση των ασφαλισµένων µε κάθε είδους πληροφορία και 

κάθε πιθανή τροποποίηση της σχετικής νοµοθεσίας, προκειµένου να κάνουν 

χρήση των δικαιωµάτων που τους αναγνωρίζει ο Κανονισµός. 

� Την πλήρη ενηµέρωση των φορέων εκ µέρους των ασφαλισµένων για κάθε 

µεταβολή της κατάστασης τους (ασφαλιστικής, οικογενειακής ή κοινωνικής), 

η οποία θα έχει επίπτωση στο δικαίωµα τους σε παροχές σε είδος, όπως για 

παράδειγµα η διακοπή ή η αλλαγή της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, 

η αλλαγή του τόπου εργασίας, η αλλαγή του τόπου κατοικίας του ίδιων ή 

µελών της οικογένειας τους, η λήξη του δικαιώµατος συντηρούµενου µέλους 

οικογένειας, η συνταξιοδότηση, η αλλαγή φορέα ασφάλισης  κλπ. 

� Την ενηµέρωση του ασφαλισµένου γαι τις επιπτώσεις που µπορεί να έχει για 

µη τήρηση της υποχρέωσης να καθιστά ενήµερο τον αρµόδιο φορέα του 

τόπου διαµονής για µία από τις παραπάνω πιθανές αλλαγές στην ασφαλιστική, 

οικογενειακή ή κοινωνική του κατάσταση . 

� Την εξασφάλιση της ισοδυναµίας των µέτρων που λαµβάνονται σε παρόµοιες 

καταστάσεις εντός της εθνικής επικράτειας σε περίπτωση µη συµµόρφωσης 
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του ασφαλισµένου.Τα µέτρα αυτά δεν πρέπει να καθιστούν στην πράξη 

αδύνατη ή υπερβολικά δύσκολη την άσκηση των δικαιωµάτων, τα οποία 

παρέχει στον ασφαλισµένο-ενδιαφερόµενο ο Κανονισµός . 

� Την παροχή διοικητικής συνδροµής µεταξύ των φορέων προς εξεύρεση 

λύσεων σε περίπλοκες εξατοµικευµένες υποθέσεις που αφορούν την 

χορήγηση των παροχών σε είδος µε βάση της Ε.Κ.Α.Α. από τον φορέα του 

τόπου διαµονής και την χρέωση της δαπάνης στον αρµόδιο φορέα. 

� Την τήρηση από τον φορέα του τόπου διαµονής του ιατρικού ιστορικού 

ασθενούς, έτσι ώστε σε περίπτωση αµφισβητήσεων ή ερωτηµάτων εκ µέρους 

του αρµόδιου φορέα σχετικά µε την αναγκαιότητα της χορηγηθείσας 

περίθαλψης και την ανάληψη της δαπάνης, να είναι στη διάθεση του άµεσα 

και χωρίς δυσκολίες τα ζητούµενα δικαιολογητικά στοιχεία. 

 

Ειδικότερα, λοιπόν, στο άρθρο 84α προβλέπεται ότι: 

� Σε πρώτο επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο φορέων, σε περίπτωση που προκύπτουν 

προβλήµατα αναφορικά µε την ερµηνεία των διατάξεων ή της πρακτικής τους 

εφαρµογής, ο φορέας του αρµόδιου κράτους ή του κράτους διαµονής (ή 

κατοικίας) του ασφαλισµένου οφείλει να έρθει σε επαφή µε τον εµπλεκόµενο 

φορέα του άλλου κράτους, προκειµένου να αντιµετωπιστεί άµεσα και να 

επιλυθεί το οποιοδήποτε πρόβληµα µπορεί να προκύψει. 

� Σε δεύτερο επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο ∆ιοικητικής Επιτροπής, αν προκύψει 

ότι ακόµη και µετά από την στενή συνεργασία των εµπλεκόµενων φορέων 

των κρατών-µελών δεν επέλθει οριστική επίλυση του προβλήµατος εντός 

εύλογης χρονικής προθεσµίας, τότε µπορεί να τεθεί ως θέµα προς συζήτηση 

στην ∆ιοικητική Επιτροπή. 
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Πρώτιστη υποχρέωση φορέων και αρχών αποτελεί η καλόπιστη συνεργασία 

και η αµοιβαία πληροφόρηση, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα 

εκείνα που ανακύπτουν, κυρίως, λόγω της εµπλοκής των διακινούµενων 

ασφαλισµένων που προέρχονται από κράτη-µέλη µε διαφορετικά συστήµατα και 

διοικητικές πρακτικές. Η απρόσκοπτη εφαρµογή των κοινοτικών διατάξεων 

εξαρτάται από τον άµεσο συντονισµό αρχών, φορέων και παρόχων περίθαλψης, έτσι 

ώστε από τη µία οι αρµόδιοι φορείς να διευκολύνονται στο έργο τους και από την 

άλλη οι Ευρωπαίοι Ασφαλισµένοι να απολαµβάνουν όλα εκείνα τα δικαιώµατα που 

απορρέουν από την εφαρµογή των διατάξεων του κοινοτικού κανονισµού. 

Η καλόπιστη συνεργασία και η άµεση συνεργασία µεταξύ όλων των 

ενδιαφεροµένων αποτελεί έναν από τους χρυσούς-κανόνες οι οποίοι πρέπει να 

διέπουν την υλοποίηση της κάρτας. (άρθρο 84α του κανονισµού 1408/71). Χρυσοί 

κανόνες επίσης είναι η αποτελεσµατική λειτουργία των εθνικών-φορέων και των 

αρχών, σύµφωνα µε την οποία εξασφαλίζεται η άµεση επικοινωνία και η 

πληροφόρηση των διακινούµενων ασφαλισµένων (άρθρο 84α του κανονισµού 

1408/71), καθώς επίσης και η αναγνώριση της ύπαρξης του δικαιώµατος για λήψη 

παροχών ασθένειας σε είδος, ανεξάρτητα από το είδος του εγγράφου που 

χρησιµοποιείται (εξαιτίας της µεταβατικής περιόδου που ακολουθούν πολλά από τα 

κράτη-µέλη). 

Έτσι, για παράδειγµα, ενώ στην πράξη παρατηρήθηκε να προσέρχονται στους 

παρόχους υγείας ασφαλισµένοι-διακινούµενοι µε παλαιά έντυπα, τα οποία 

καταργήθηκαν από την Ε.Κ.Α.Α. και τα οποία είχαν εκδοθεί πριν από την 1η Ιουνίου 

2004, και χωρίς να έχουν εφοδιαστεί µε το σχετικό βιβλιάριο υγείας ειδικού τύπου 

από τα καταστήµατα του Ι.Κ.Α. µέχρι και τις 31 Μαϊου 2004, παρόλα αυτά, στα 

πλαίσια της κοινοτικής υποχρέωσης για σεβασµό της ύπαρξης του δικαιώµατος σε 
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περίθαλψη ασθενείας και σύµφωνα µε το άρθρο 84α του 1408/71, µε το οποίο 

επιβάλλεται η συνεργασία των φορέων των κρατών-µελών για την οµαλή µετάβαση 

στο καθεστώς των νέων κοινοτικών διατάξεων και στην εξασφάλιση των 

δικαιωµάτων των διακινούµενων ευρωπαίων ασφαλισµένων, είχαν άµεση πρόσβαση 

στους παρόχους υγείας και τα έντυπα που είχαν στην κατοχή τους είχαν ισχύ µέχρι 

και τις 31-12-2004. Στην περίπτωση που παρουσιάζονται στους παρόχους υγείας 

ασφαλισµένοι µε έντυπα που εκδόθηκαν µετά την 1η Ιουνίου 2004, καθώς και τα 

µέλη της οικογένειας τους, είτε προέρχονται από κράτη-µέλη που επέλεξαν την 

µεταβατική περίοδο είτε όχι, γίνονται δεκτά και λαµβάνουν την αναγκαία περίθαλψη 

(χωρίς να εκδοθεί βιβλιάριο υγείας ειδικού τύπου) άµεσα στα πλαίσια των νέων 

κοινοτικών διατάξεων.  

Και στις δύο περιπτώσεις ακολουθεί ενηµέρωση των ασφαλισµένων και 

επικοινωνία µε τον αρµόδιο φορέα του τόπου της µόνιµης κατοικίας τους 

προκειµένου να εκδοθεί το ενδεδειγµένο κοινοτικό έγγραφο. 
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III. H  διαδικασία παροχής των υπηρεσιών υγείας  

1. Πρωτοβάθµια περίθαλψη 

 

Oι κάτοχοι Ε.Κ.Α.Α, ή Π.Π.Α. ή µεταβατικού Ε111 µπορούν να προσέρχονται  

σε µονάδες υγείας του Ι.Κ.Α. ή σε περιφερειακά ιατρεία ή κέντρα υγείας του Ε.Σ.Υ.ή 

συµβεβληµένα εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείων και να λαµβάνουν εκεί παροχές 

υγειονοµικής περίθαλψης µε το ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και οι ασφαλισµένοι του 

Ι.Κ.Α. 

Σε περίπτωση που ο Ευρωπαίος ασφαλισµένος κάτοχος κάρτας ή Π.Π.Α. ή 

µεταβατικού Ε111 προσέλθει  σε περιφερειακά ιατρεία ή κέντρα υγείας τα οποία δεν 

εξυπηρετούν ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α. καθώς και σε εξωτερικά ιατρεία 

νοσοκοµείων που δεν είναι συµβεβληµένα µε το Ι.Κ.Α., θα καταβάλει όπως και ο 

ασφαλισµένος του Ι.Κ.Α. το αντίτιµο των υπηρεσιών που του παρέχονται και στη 

συνέχεια µπορεί να πάρει τα χρήµατα του είτε από το υποκατάστηµα του Ι.Κ.Α. της 

περιοχής είτε από τον φορέα του όταν επιστρέψει στη χώρα του. 

Προκειµένου να αναζητηθεί το κόστος των υπηρεσιών που θα ληφθούν µέσω 

περιφερειακών ιατρείων, κέντρων υγείας ή συµβεβληµένων εξωτερικών ιατρείων 

εισάγεται η χρήση ενός νέου εντύπου του Εντύπου Επίσκεψης Ευρωπαίου 

Ασφαλισµένου (Ε.Ε.Ε.Α.) (παράρτηµα 21). 

Σε περίπτωση που για την αντιµετώπιση της ασθένειας του ευρωπαίου 

διακινούµενου που καταφεύγει στα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία τα 

οποία εξυπηρετούν ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α. και διαθέτουν συνταγολόγια του 

Ι.Κ.Α. απαιτείται  συνταγογράφηση φαρµάκων, τότε αυτή γίνεται σε χωριστό µπλοκ 

που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τους κατόχους Ε.Κ.Α.Α. ή Π.Π.Α. ή 

µεταβατικού Ε111. Κάθε ιατρός που είναι εφοδιασµένος µε συνταγολόγια του Ι.Κ.Α.  
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οφείλει να δεσµεύσει ένα ολόκληρο µπλοκ συνταγών, από 24/5/2004, το οποίο 

χρησιµοποιεί από 1/6/04 αποκλειστικά για τους κατόχους Ε.Κ.Α.Α. ή Π.Π.Α. ή 

µεταβατικού Ε111 που τον επισκέπτονται. Το µπλοκ αυτό επιστρέφεται 

συνοδευόµενο για κάθε συνταγή από τα απαραίτητα συνοδευτικά υποχρεωτικά κάθε 

εξάµηνο στα υποκαταστήµατα του Ι.Κ.Α. και νωρίτερα σε περίπτωση εξάντλησης 

του. Ως προθεσµίες επιστροφής έχουν οριστεί: 

 

� η 10η Μαϊου για το εξάµηνο Νοεµβρίου-Απριλίου και 

� η 10η Νοεµβρίου για το εξάµηνο Μαϊου-Οκτωβρίου. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι οι Ευρωπαίοι ασφαλισµένοι µπορούν να κλείνουν 

ραντεβού  είτε µε την προσέλευση τους σε κάποια µονάδα υγείας, είτε, όσον αφορά 

το Ι.Κ.Α., τηλεφωνικά, µέσω της Γραµµατείας 184, όπου αυτή υπάρχει. 

Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την επίσκεψη κατόχου Ε.Κ.Α.Α. ή 

Π.Π.Α. ή µεταβατικού Ε111 έχει ως εξής: 

 

1.1.Περιφερειακά ιατρεία που εξυπηρετούν ασφαλισµένους του ΙΚΑ  

 

Στην περίπτωση επίσκεψης κατόχου Ε.Κ.Α.Α. ή Π.Π.Α. ή µεταβατικού Ε111 

σε περιφερειακό ιατρείο ή Π.Π.Ι. που εξυπηρετεί ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α. 

ακολουθούνται τα εξής βήµατα : 

 

� Επίδειξη της κάρτας ή του Π.Π.Α. ή του µεταβατικού Ε111 στον ιατρό και 

ταυτοποίηση του κατόχου µε διαβατήριο ή ταυτότητα. 
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� Οπτική αναπαραγωγή (φωτοτυπία) Ε.Κ.Α.Α., Π.Π.Α.ή µεταβατικού Ε111, 

όπου αυτό είναι δυνατό. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα 

αναπαραγωγής της κάρτας  γίνεται απλή αναγραφή των στοιχείων.  

� ∆ιάγνωση της ασθένειας και συµπλήρωση όπου απαιτείται: 

• Συνταγολογίου του Ι.Κ.Α. 

• Παραπεµπτικού εξετάσεων ή/και γνωµάτευσης εισαγωγής για 

νοσηλεία . 

 

Η έκταση, ο τρόπο, το είδος και η ποσότητα των παροχών σε είδος (θεραπείες, 

εξετάσεις, φάρµακα κλπ) θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση µε την προβλεπόµενη 

διάρκεια παραµονής του ασθενούς . 

Στην περίπτωση που στον κάτοχο της κάρτας ή Π.Π.Α.ή µεταβατικού Ε111 

χορηγούνται φάρµακα που γράφονται σε συνταγολόγιο του Ι.Κ.Α. ο ιατρός 

συµπληρώνει το «Έντυπο Επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισµένου (ΕΕΕΑ)» µε: 

 

� Τα στοιχεία της Ε.Κ.Α.Α. ή του Π.Π.Α. ή του µεταβατικού Ε111 και την 

προβλεπόµενη ηµεροµηνία αναχώρησης του ασθενούς από την Ελλάδα, η 

οποία συµπληρώνεται κατά δήλωση του ασθενούς.  

� Τη διάγνωση του ασθενούς . 

� Τα χορηγούµενα φάρµακα που έχουν γραφεί σε συνταγολόγιο του Ι.Κ.Α. 

� Παράδοση αποκόµµατος συνταγολογίου και παραπεµπτικών στον ασθενή. 

� Προώθηση των Ε.Ε.Ε.Α. και των φωτοτυπιών της κάρτας ή του Π.Π.Α. ή του  

µεταβατικού Ε111 στο αρµόδιο υποκατάστηµα του Ι.Κ.Α. διαµέσου του 

Νοσοκοµείου. Η προώθηση γίνεται κατά την προαναφερθείσα επιστροφή του 
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µπλοκ (εξάµηνη ή µε την εξάντληση του) στο αρµόδιο υποκατάστηµα του 

Ι.Κ.Α. όπου ελέγχεται ότι για κάθε στέλεχος υπάρχει το αντίστοιχο Ε.Ε.Ε.Α. 

 

1.2.Κέντρα Υγείας του  Ε.Σ.Υ.  

 

Στα Κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ. κατά την επίσκεψη των ευρωπαίων 

ασφαλισµένων η διαδικασία έχει ως εξής: 

 

Α.Γραµµατεία Κέντρου Υγείας  

 

� Επίδειξη της κάρτας ή του Π.Π.Α. ή του µεταβατικού Ε111.  

� Συµπλήρωση στο «Έντυπο Επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισµένου» των 

στοιχείων της Ε.Κ.Α.Α. ή του Π.Π.Α. ή του µεταβατικού Ε111 και της 

προβλεπόµενης ηµεροµηνίας αναχώρησης του ασθενούς από την Ελλάδα, 

σύµφωνη µε τη δήλωση του ασθενούς. 

� Συρραφή του Ε.Ε.Ε.Α. µε τη φωτοτυπία της κάρτας ή του Π.Π.Α. ή του 

µεταβατικού Ε111. 

 

Β. Ιατρός που εξετάζει τον ασθενή  

 

� Προσέλευση του δικαιούχου στον ιατρό µε το Ε.Ε.Ε.Α. και φωτοτυπία της 

κάρτας ή του Π.Π.Α.ή του µεταβατικού Ε111. 

� ∆ιάγνωση ασθένειας και συµπλήρωση, όπου απαιτείται:  

• Συνταγολογίου του Ι.Κ.Α.  

• Παραπεµπτικού εξετάσεων και γνωµάτευσης εισαγωγής για νοσηλεία.  
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Η έκταση, ο τρόπος, το είδος και η ποσότητα των παροχών σε είδος 

(θεραπείες, εξετάσεις, φάρµακα κλπ. θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση µε την 

προβλεπόµενη διάρκεια παραµονής του ασθενούς)  

� Παράδοση αποκόµµατος συνταγολογίου και παραπεµπτικών στον ασθενή  

� Εφόσον έχει συµπληρωθεί Ε.Ε.Ε.Α. από τον ιατρό, αυτό επιστρέφεται στο 

τέλος της ηµέρας µαζί µε τη συρραµένη φωτοτυπία της Ε.Κ.Α.Α. ή του 

µεταβατικού Ε111 ή του Π.Π.Α. στη Γραµµατεία. 

 

Γ. Γραµµατεία Κέντρου Υγείας 

 

Προώθηση του Ε.Ε.Ε.Α. και της φωτοτυπίας της Ε.Κ.Α.Α. ή του Π.Π.Α. ή του 

µεταβατικού Ε111 στο αρµόδιο υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. διαµέσου του νοσοκοµείου στο 

οποίο υπάγεται. Η προώθηση θα γίνεται κατά την επιστροφή του µπλοκ (εξάµηνη ή 

µε την εξάντληση του) των συνταγών που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για 

κατόχους Ε.Κ.Α.Α. ή µεταβατικού Ε111 ή Π.Π.Α. στο αρµόδιο υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. 

όπου θα ελέγχεται ότι για κάθε στέλεχος υπάρχει το αντίστοιχο Ε.Ε.Ε.Α. 

 

1.3.Συµβεβληµένα Εξωτερικά Ιατρεία νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ. ή Εξωτερικά ιατρεία 

νοσοκοµείων  Ι.Κ.Α. 

 

Στα συµβεβληµένα µε το Ι.Κ.Α. εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων του 

Ε.Σ.Υ ή στα Εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων του Ι.Κ.Α., η διαδικασία κατά την 

επίσκεψη των ευρωπαίων ασφαλισµένων περιλαµβάνει τα εξής βήµατα : 
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Α.Γραµµατεία εξωτερικών ιατρείων νοσοκοµείων  

 

� Επίδειξη της κάρτας ή του Π.Π.Α. ή του µεταβατικού Ε111  και ταυτοποίηση 

του κατόχου µε διαβατήριο ή ταυτότητα..  

� Οπτική αναπαραγωγή (φωτοτυπία) της κάρτας ή του Π.Π.Α. ή του 

µεταβατικού Ε111. 

� Συµπλήρωση στο «Έντυπο Επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισµένου (Ε.Ε.Ε.Α.) 

των στοιχείων της Ε.Κ.Α.Α. ή του Π.Π.Α. και της προβλεπόµενης 

ηµεροµηνίας αναχώρησης του ασθενούς από την Ελλάδα-πάντα κατά δήλωση 

του ασθενούς . 

� Συρραφή Ε.Ε.Ε.Α. µε τη φωτοτυπία της κάρτας ή του Π.Π.Α. ή του 

µεταβατικού Ε111, παράδοση στον ασθενή και προσέλευση στον ιατρό. 

 

Β.Ιατρός που εξετάζει τον ασθενή  

 

� Προσέλευση του δικαιούχου στον ιατρό µε το Ε.Ε.Ε.Α. και φωτοτυπία της 

κάρτας ή του Π.Π.Α. ή του µεταβατικού Ε111. 

� ∆ιάγνωση ασθένειας και συµπλήρωση όπου απαιτείται: 

• Συνταγής φαρµάκων  

• Παραπεµπτικού εξετάσεων και γνωµάτευσης εισαγωγής για νοσηλεία.  

 

Η έκταση, ο τρόπος, το είδος και η ποσότητα των παροχών σε είδος 

(θεραπείες, εξετάσεις, φάρµακα κλπ.) θα πρέπει να είναι και σε αυτή την περίπτωση 

σε συνάρτηση µε την προβλεπόµενη διάρκεια παραµονής του ασθενούς . 
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� Συµπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Α. µε τα στοιχεία επίσκεψης και ειδικότερα : 

• Την ιατρική διάγνωση. 

• Τις ιατρικές πράξεις που έγιναν.  

• Τις εξετάσεις που παραγγέλθηκαν ή/και τη γνωµάτευση εισαγωγής για 

νοσηλεία παράδοση συνταγής και παραπεµπτικών στον ασθενή.  

• Τα χορηγούµενα φάρµακα και στη συνέχεια,  

� επιστροφή του συµπληρωµένου Ε.Ε.Ε.Α. και της φωτοτυπίας της  Ε.Κ.Κ.Α. ή 

του µεταβατικού Ε111 ή του Π.Π.Α. στο τέλος της ηµέρας στη Γραµµατεία . 

 

Γ.Γραµµατεία εξωτερικών ιατρείων Νοσοκοµείου 

 

Προώθηση του Ε.Ε.Ε.Α. και της φωτοτυπίας της Ε.Κ.Α.Α. ή του Π.Π.Α. ή του 

µεταβατικού Ε111 

� στο γραφείο κίνησης του νοσοκοµείου στην περίπτωση που από τα εξωτερικά 

ιατρεία του νοσοκοµείου ο ασθενής προωθείται για εισαγωγή στο ίδιο 

νοσοκοµείο  

� στο λογιστήριο του νοσοκοµείου για την περίπτωση που ο ασθενής, µετά την 

περίθαλψη του στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκοµείου, φεύγει από το 

νοσοκοµείο ακόµη και για να εισαχθεί σε άλλο νοσοκοµείο. 

 

∆.Λογιστήριο Νοσοκοµείου 

 

Σύνταξη «Μηνιαίας Κατάστασης Λογαριασµών για Περίθαλψη Κατόχων 

Ε.Κ.Α.Α., Π.Π.Α. ή µεταβατικού Ε111 στα Εξωτερικά Ιατρεία» (παράρτηµα 22) και 

αποστολή στο τµήµα εκκαθάρισης δαπανών του αρµόδιου υποκαταστήµατος Ι.Κ.Α., 
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µαζί µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για κάθε ευρωπαίο ασφαλισµένο που έλαβε 

περίθαλψη, δηλαδή: 

� τη φωτοτυπία της κάρτας ή του Π.Π.Α. ή του µεταβατικού Ε111  

� συµπληρωµένο Ε.Ε.Ε.Α.  

� όλα τα παραστατικά που προβλέπονται για τη δικαιολόγηση δαπανών των 

όσων ισχύουν για τους ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α. 

 

2.∆ευτεροβάθµια περίθαλψη 

 

Κατ’αντιστοιχία µε τους ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α., η εισαγωγή ευρωπαίου 

κατόχου κάρτας ή µεταβατικού Ε111 ή Π.Π.Α. γίνεται µόνο : 

� είτε προγραµµατισµένα µετά από έκδοση εισητηρίου από το αρµόδιο 

υποκατάστηµα Ι.Κ.Α.  

� είτε έκτακτα κατά τη διάρκεια εφηµερίας σε επείγοντα περιστατικά . 

 

2.1.Προγραµµατισµένη εισαγωγή για νοσηλεία 

 

Α.Γραφείο κίνησης ασθενών  

 

� Επίδειξη της κάρτας ή του Π.Π.Α. ή του µεταβατικού Ε111 και των 

προβλεπόµενων παραστατικών (πχ. εισητήριο κλπ.) στο Γραφείο Κίνησης του 

νοσοκοµείου και ταυτοποίηση του κατόχου µε διαβατήριο ή ταυτότητα  

� Οπτική αναπαραγωγή της κάρτας ή του Π.Π.Α. ή του µεταβατικού Ε111 από 

τον αρµόδιο υπάλληλο του Γραφείου κίνησης . 
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Β.Ιατρός  

 

Τέλεση κλινικού έργου, παρακολούθηση της νοσηλείας του ασθενούς και 

έγκριση των παρεχόµενων υπηρεσιών και των αντίστοιχων χρεώσεων, υπογραφή 

εξιτηρίου . 

 

Γ. Λογιστήριο 

 

� Υποβολή στο τέλος κάθε µήνα στο αρµόδιο υποκατάστηµα του ΙΚΑ: 

«Κατάσταση Λογαριασµών Νοσηλευθέντων Κατόχων ΕΚΑΑ, ΠΠΑ, 

Μεταβατικού Ε111» (παράρτηµα 23) κατ’αντιστοιχία της αναλυτικής 

µηνιαίας κατάστασης νοσηλευθέντων ασφαλισµένων του ΙΚΑ σε δύο 

αντίγραφα. 

� Μαγνητικό µέσο µε την κατάσταση σε αρχείο, όπου αυτό είναι εφικτό. 

� Αναλυτική κατάσταση για άλλες παροχές υψηλού κόστους  (δαπάνες µε 

µοναδιαίο κόστος άνω των 500€ ) (παράρτηµα 24). 

� Φωτοτυπία της κάρτας ή του Π.Π.Α. ή του µεταβατικού Ε111. 

� Όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και παραστατικά κατά περίπτωση 

(εισητήριο, εξιτήριο, αποδείξεις για εργαστηριακές εξετάσεις εκτός κλειστού 

νοσηλείου κλπ.) κατ’αντιστοιχία της υφιστάµενης διαδικασίας για τους 

ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α . 
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2.2.Έκτακτη εισαγωγή για νοσηλεία 

Α.Γραφείο Κίνησης ασθενών  

 

Για την περίπτωση έκτακτης εισαγωγής µε γνωµάτευση εισαγωγής από 

κέντρο υγείας, Π.Π.Ι., περιφερειακό ιατρείο ή εξωτερικά ιατρεία άλλου νοσοκοµείου: 

� Επίδειξη της κάρτας ή του Π.Π.Α. ή του µεταβατικού Ε111 και των 

προβλεπόµενων παραστατικών (πχ.γνωµάτευση εισαγωγής κλπ.) στο γραφείο 

κίνησης του νοσοκοµείου και ταυτοποίηση του κατόχου µε διαβατήριο ή 

ταυτότητα  

� Οπτική αναπαραγωγή της κάρτας ή του Π.Π.Α. ή του µεταβατικού Ε111 από 

τον αρµόδιο υπάλληλο του γραφείου κίνησης  

 

Για την περίπτωση έκτακτης εισαγωγής µε γνωµάτευση εισαγωγής από τα 

εξωτερικά ιατρεία του ίδιου νοσοκοµείου  

� Επίδειξη γνωµάτευσης εισαγωγής και λοιπών απαιτούµενων παραστατικών. 

� Παραλαβή φωτοτυπίας κάρτας ή Π.Π.Α. ή µεταβατικού Ε111 και 

συµπληρωµένου Ε.Ε.Ε.Α. από τη γραµµατεία των εξωτερικών ιατρείων του 

νοσοκοµείου. 

 

Β. Ιατρός  

 

Τέλεση κλινικού έργου, παρακολούθηση της νοσηλείας του ασθενούς και 

έγκριση του εισητηρίου των παρεχόµενων υπηρεσιών και των αντίστοιχων χρεώσεων 

και του εξιτηρίου. 
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Γ.Λογιστήριο 

 

Υποβολή στο τέλος κάθε µήνα στο αρµόδιο υποκατάστηµα ΙΚΑ : 

� «Κατάσταση Λογαριασµών Νοσηλευθέντων Κατόχων Ε.Κ.Α.Α., Π.Π.Α. ή 

µεταβατικού Ε111» κατ’αντιστοιχία της αναλυτικής µηνιαίας κατάστασης 

νοσηλευθέντων ασφαλισµένων του Ι.Κ.Α. – 2 αντίγραφα . 

� Μαγνητικό µέσο µε την κατάσταση σε αρχείο, όπου αυτό είναι εφικτό. 

� Αναλυτική κατάσταση για άλλες παροχές υψηλού κόστους.   

� Φωτοτυπία της κάρτας ή του Π.Π.Α. ή του µεταβατικού Ε111 για κάθε 

νοσηλευθέντα . 

� Εφόσον η εισαγωγή έγινε µετά από επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία του ίδιου 

του νοσοκοµείου, συµπληρωµένο Ε.Ε.Ε.Α. για την επίσκεψη κατά την οποία 

συντάχθηκε η γνωµάτευση εισαγωγής για κάθε νοσηλευθέντα . 

� Όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και παραστατικά κατά περίπτωση 

(εισητήριο, εξιτήριο, αποδείξεις για εργαστηριακές εξετάσεις εκτός κλειστού 

νοσηλείου κλπ.) κατ’αντιστοιχία της υφιστάµενης διαδικασίας για τους 

ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α. 

 

Επισηµαίνεται ότι για τις περιπτώσεις έκτακτης εισαγωγής στο νοσοκοµείο, 

µετά από εξέταση του ασθενούς και σύνταξη γνωµάτευσης εισαγωγής για νοσηλεία 

στα εξωτερικά ιατρεία του ίδιου νοσοκοµείου και εφόσον ο ελεγκτής ιατρός εγκρίνει 

το εισητήριο ισχύουν τα εξής: 

 

� Οι δαπάνες περίθαλψης της επίσκεψης στα εξωτερικά ιατρεία δεν 

περιλαµβάνεται στην µηνιαία «Κατάσταση Λογαριασµών για Περίθαλψη 
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Κατόχων Ε.Κ.Α.Α., Π.Π.Α. µεταβατικού Ε111 στα Εξωτερικά Ιατρεία» αλλά 

στη «Κατάσταση Λογαριασµών Νοσηλευθέντων Κατόχων Ε.Κ.Α.Α., Π.Π.Α, 

Μεταβατικού Ε111». 

� Το Ε.Ε.Ε.Α. για τη συγκεκριµένη επίσκεψη επισυνάπτεται στα 

δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αντίστοιχη «Κατάσταση Λογαριασµών 

Νοσηλευθέντων Κατόχων Ε.Κ.Α.Α., Π.Π.Α., Μεταβατικού Ε111». 

 

3.Πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για την Ε.Κ.Α.Α.  

 

Mόλις 12 µήνες µετά τη δροµολόγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης 

Ασθενείας, τον Ιούνιο του 2005, πάνω από 30 εκατοµµύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης την χρησιµοποιούσαν. Αποδείχτηκε ότι η κάρτα αυτή είναι πολύ πιο 

δηµοφιλής από το προηγούµενο έγγραφο ασφάλισης υγείας, το Ε111. Σε ορισµένες 

χώρες, όπως η Σουηδία, ο αριθµός των κατόχων της κάρτας αυξήθηκε κατά 600% σε 

σχέση µε τους κατόχους του Ε111. 

Η κάρτα δροµολογήθηκε τον Ιούνιο του 2004 για να διευκολυνθεί η 

πρόσβαση των πολιτών στην αναγκαία ιατρική περίθαλψη όταν ταξιδεύουν στην Ε.Ε. 

∆εκατρείς χώρες την καθιέρωσαν αµέσως, ενώ οι υπόλοιπες θα την  καθιερώσουν 

µέσα στο οριζόµενο για την κάθε χώρα διάστηµα. Μέχρι το τέλος του 2005 όλες οι 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η Νορβηγία, η Ελβετία, η Ισλανδία και το 

Λιχτεστάιν  θα έχουν προσφέρει την κάρτα αυτή στους πολίτες τους. 

Κατά το πρώτο εξάµηνο µετά τη δροµολόγηση της κάρτας εκδόθηκαν πάνω 

από 14,5 εκατοµµύρια κάρτες καθώς και 2 εκατοµµύρια Πιστοποιητικά Προσωρινής 

Αντικατάστασης (Π.Π.Α.). Οι περισσότερες κάρτες εκδόθηκαν στην Ιταλία (13 
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εκατοµµύρια), την Τσεχική ∆ηµοκρατία (περίπου 7 εκατοµµύρια), τη Γερµανία (3,5 

εκατοµµύρια), τη Σουηδία (1,6 εκατοµµύρια) και το Βέλγιο (1,3 εκατοµµύρια). 

Ορισµένα κράτη κατέβαλαν ιδιαίτερες προσπάθειες για τη διάδοση της 

χρήσης της κάρτας. Για παράδειγµα, η Τσεχική δηµοκρατία εξέδωσε κάρτα για κάθε 

ασφαλισµένο, την οποία και αναγνώρισε ως εθνική κάρτα ασφάλισης υγείας. Η 

Ιταλία ανακοίνωσε ότι πρόκειται να διανείµει πενήντα οχτώ εκατοµύρια κάρτες πριν 

από το τέλος του ∆εκεµβρίου του 2005. Το Ηνωµένο Βασίλειο αποφάσισε να 

δροµολογήσει την κάρτα νωρίτερα, δηλαδή τον Σεπτέµβριο του 2005 αντί του 

∆εκεµβρίου του 2005. 

Η προµήθεια της κάρτας είναι ευκολότερη σε ορισµένα κράτη, όπως το 

Βέλγιο, η Ιρλανδία, το Λουξεµβούργο, η Σλοβενία, η Σουηδία και η Νορβηγία, 

δεδοµένου ότι µπορεί να γίνει online µέσω διαδικτύου.  
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ΜΕΡΟΣ Β: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥ, ΜΗ ΠΟΛΙΤΗ 

ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ. 

 

Εισαγωγή 

Σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, προκειµένου να επιτραπεί η είσοδος 

στην Ελλάδα για νοσηλεία σε αλλοδαπό µη προερχόµενο από κράτος-µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να έχει εκδοθεί προηγουµένως εγκριτική Απόφαση 

του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για τις περιπτώσεις αυτές έχουν 

υπογραφεί διακρατικές συµφωνίες, ανάµεσα στη χώρα µας και σε άλλες χώρες,  οι 

οποίες υλοποιούνται σε κάθε περίπτωση µε την έκδοση εγκριτικής απόφασης του 

Υπουργού Υγείας, για την εισαγωγή του συγκεκριµένου ασθενούς στο συγκεκριµένο 

νοσοκοµείο.  

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε αναλυτικά όλες τις περιπτώσεις στις οποίες 

αλλοδαποί, µη πολίτες της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., νόµιµα ή παράνοµα ευρισκόµενοι 

στην Ελλάδα, λαµβάνουν υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής 

περίθαλψης καθώς επίσης και το καθεστώς που ισχύει για τους οµογενείς µας, ενώ θα 

αναφερθούµε σύντοµα και στους νόµους που διέπουν το λεγόµενο «ιατρικό 

απόρρητο». 
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I. Ο κανονισµός 859/2003 για επέκταση των κοινοτικών διατάξεων 

και στους υπηκόους τρίτων χωρών 

 

 Σύµφωνα µε τον κανονισµό 859/2003 της 14ης Μαϊου 2003, ο οποίος 

δηµοσιεύτηκε στο τεύχος L 124/20-5-2003 της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ε.Ε., 

επεκτάθηκαν οι διατάξεις των κανονισµών 1408/71 και 574/72 στους υπηκόους 

τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις αυτές λόγω της ιθαγένειας τους. 

 Με τον συγκεκριµένο κανονισµό, που ισχύει από 1-6-2003, οι διατάξεις των 

κανονισµών 1408/71 και 574/72 καλύπτουν και τους υπηκόους τρίτων χωρών καθώς 

επίσης και τα µέλη των οικογενειών τους, εφόσον διαµένουν νόµιµα στο έδαφος 

κράτους-µέλους της Ε.Ε. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του παραπάνω κανονισµού, τρεις είναι οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις προκειµένου ο υπήκοος τρίτου κράτους και τα µέλη της 

οικογένειας του να επωφεληθούν των ευεργετηµάτων των διατάξεων των 

κανονισµών 1408/71 και 574/72: 

 

� Νόµιµη διαµονή στη χώρα. 

� ∆ηµιουργία ασφαλιστικού δικαιώµατος. 

� Πρόθεση για διακίνηση του ίδιου ή/ και των µελών της οικογένειας του εντός 

των κρατών-µελών της Ε.Ε. 

 

∆εν αφορά, κατά συνέπεια, αυτούς που πρόκειται να διακινηθούν ανάµεσα σε 

ένα κράτος-µέλος της Ε.Ε. και µία τρίτη χώρα. Αφορά όµως και καλύπτει αυτούς που 

υπάγονταν στο ασφαλιστικό καθεστώς µίας χώρας της Ε.Ε., επέστρεψαν στην τρίτη 
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χώρα, από όπου κατάγονταν και στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν σε άλλη Ευρωπαϊκή 

χώρα.  

 Από 1-6-2003, λοιπόν, οι κανονισµοί 1408/71 και 574/72, όπως 

τροποποιήθηκαν, βρίσκουν εφαρµογή και στους υπηκόους τρίτων χωρών που 

διαµένουν µόνιµα σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακινούνται εντός 

της, έχοντας ίδια δικαιώµατα και ίση µεταχείριση µε τους υπηκόους των κρατών-

µελών, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε τα απαιτούµενα έγγραφα. 
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ΙI. Αλλογενείς  

 

1.Αλλοδαποί που ζητούν να εισέλθουν στην Ελλάδα προκειµένου να έχουν 

δωρεάν ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη στα νοσοκοµεία του 

Ε.Σ.Υ.  

 

Οι αλλοδαποί αυτής της κατηγορίας γίνονται δεκτοί στα νοσοκοµεία του 

Ε.Σ.Υ. µόνο µετά από έγκριση του Υπουργού Υγείας και η εισαγωγή τους στο 

νοσοκοµείο διενεργείται µετά από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης από το 

Υπουργείο Υγείας στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο. Σε καµία άλλη περίπτωση δεν 

γίνονται δεκτά αιτήµατα άλλων φορέων, υπηρεσιών ή Υπουργείων άλλων χωρών για 

την παροχή δωρεάν ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης αλλοδαπών 

στη χώρα µας. Στην περίπτωση όµως αυτή ενηµερώνονται οι ενδιαφερόµενοι ότι θα 

πρέπει να έρθουν πρώτα σε επαφή µε τον Υπουργό Υγείας, προκειµένου να τους 

δοθεί η όχι η έγκριση για δωρεάν ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη. 

Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η είσοδος ασθενών στη χώρα µας εάν δεν είναι 

εφοδιασµένοι µε την εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υγείας. Στην περίπτωση που 

υπάρχει εγκριτική απόφαση του Υπουργού που επιτρέπει την είσοδο στην χώρα για 

λήψη παροχών περίθαλψης δωρεάν, ο ασθενής δικαιούται να συνοδεύεται, εφόσον το 

επιθυµεί, από έναν µόνο συνοδό. Η παροχή δωρεάν ιατροφαρµακευτικής και 

νοσοκοµειακής περίθαλψης, σε έκτακτες και µόνο περιπτώσεις, στις οποίες δεν είναι 

χρονικά δυνατή η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο 

µετά από επιβεβαίωση της πολιτικής ηγεσίας του ελληνικού Υπουργείου Υγείας, που 

την αποστέλλει σε µορφή τηλεµοιοτυπίας (fax) στο αρµόδιο νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ. 

και στη συνέχεια εκδίδεται η σχετική απόφαση. 
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Οι Υπουργικές αποφάσεις για δωρεάν νοσηλεία αναφέρονται σε µία µόνο 

νοσηλεία του ασθενούς σε ελληνικό νοσοκοµείο και για συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα και ποτέ σε συνεχή νοσηλεία. Σε περιπτώσεις που πρόκειται για συνεχή ή 

επαναλαµβανόµενη νοσηλεία δεν εκδίδεται απόφαση για δωρεάν νοσηλεία καθόσον 

απαιτείται µόνιµη εγκατάσταση του ασθενούς στην Ελλάδα. 

 

2.Αλλοδαποί υπήκοοι των συµβαλλόµενων Μερών στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Χάρτη (Ε.Κ.Χ.) του 1961, στον Αναθεωρηµένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη 

του 1996 και στη Σύµβαση για την Ιατρική Κοινωνική Αντίληψη του 

Συµβουλίου της Ευρώπης. 

 

Στην περίπτωση αυτήν πρόκειται για τους υπηκόους των εξής χωρών: 

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο, 

Ιρλανδία, Ισλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, 

Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, 

Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φιλανδία, Αλβανία, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία. 

Στους υπηκόους των παραπάνω χωρών παρέχεται η απαραίτητη περίθαλψη 

που απαιτεί η κατάσταση της υγείας τους, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους 

και δεν καλύπτονται από ασφαλιστικό φορέα ως εξής: 

 

� Σε όσους νόµιµα διαµένουν ή εργάζονται κανονικά στην χώρα µας παρέχεται 

ιατρική περίθαλψη στην ίδια βάση µε τους Έλληνες πολίτες. 

� Σε όσους νόµιµα βρίσκονται προσωρινά στη χώρα µας ως τουρίστες 

παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες αποκλειστικά σε περίπτωση επείγοντος 

περιστατικού και µέχρι τη σταθεροποίηση της υγείας τους. Στα τακτικά 
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περιστατικά για την εισαγωγή τους προκαταβάλλεται υποχρεωτικά το 50% 

του εκτιµώµενου κόστους της νοσηλείας τους . 

 

Στους νόµιµα διαµένοντες στη χώρα µας υπηκόους των Συµβαλλόµενων 

Μερών στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τον οποίο η Ελλάδα επικύρωσε µε τον 

Ν.1426/84 (ΦΕΚ 32Α /21-3-84), που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους και δεν 

καλύπτονται από ασφαλιστικό φορέα χορηγείται από την υπηρεσία Κοινωνικής 

Πρόνοιας του τόπου διαµονής τους πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας, µε το 

οποίο δικαιούνται δωρεάν νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη στα 

νοσοκοµεία του Ν.∆. 2592/1953 ως εσωτερικοί ασθενείς. ∆εν είναι δικαιούχοι 

δωρεάν χορήγησης φαρµάκων από τα φαρµακεία των νοσοκοµείων ως εξωτερικοί 

ασθενείς . 

 

3.Αλλοδαποί νόµιµα ευρισκόµενοι προσωρινά στην Ελλάδα ως τουρίστες. 

 

Για την παροχή ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης στους 

αλλοδαπούς της συγκεκριµένης κατηγορίας απαιτείται ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο 

µε προξενική θεώρηση σε ισχύ, άδεια προσωρινής διαµονής κλπ. Σε περίπτωση που 

υπάρχει αµφιβολία για την νοµιµότητα της παραµονής των αλλοδαπών αυτών 

ζητούνται διευκρινίσεις από τις κατά τόπους αστυνοµικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση, 

δηλαδή σε τακτικό ή έκτακτο περιστατικό τηρείται κανονικά η διαδικασία είσπραξης 

των νοσηλείων. Για την εισαγωγή των τακτικών, δηλαδή των µη επειγόντων 

περιστατικών, προκαταβάλλεται υποχρεωτικά από τους ίδιους τους ασφαλιστικούς 

τους φορείς ή τις ασφαλιστικές τους εταιρίες που τους καλύπτουν, το 50% του 

εκτιµώµενου κόστους περίθαλψης και νοσηλείας. Εξυπακούεται ότι στους 
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ασφαλισµένους αυτής της κατηγορίας δεν προβλέπεται η έκδοση βιβλιαρίου 

οικονοµικής αδυναµίας και όταν προσκοµίζεται τέτοιο θεωρείται πλαστό ή µη 

νοµίµως εκδοθέν ενώ, παράλληλα, ειδοποιείται η φερόµενη ως εκδούσα αρχή και οι 

αρµόδιες ελληνικές αστυνοµικές υπηρεσίες. 

 

4.Αλλοδαποί νόµιµα ευρισκόµενοι µόνιµα στην Ελλάδα. 

 

Για την παροχή νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους 

αλλοδαπούς της παραπάνω κατηγορίας απαιτείται βιβλιάριο υγείας ασφαλιστικού 

φορέα (ΙΚΑ κλπ). Στους συγκεκριµένους ασθενείς δεν προβλέπεται, και κατά 

συνέπεια δεν δικαιολογείται από τις ισχύουσες διατάξεις, η χορήγηση βιβλιαρίου 

οικονοµικής αδυναµίας. Σε περιπτώσεις που  προσκοµίζεται βιβλιάριο οικονοµικής 

αδυναµίας θεωρείται πλαστό ή µη νοµίµως εκδοθέν και ειδοποιείται η φερόµενη ως 

εκδούσα αρχή και οι αρµόδιες ελληνικές αστυνοµικές υπηρεσίες . 

Σε όσες περιπτώσεις αλλοδαπών αυτής της κατηγορίας δεν υπάρχει βιβλιάριο 

υγείας ασφαλιστικού φορέα,  γίνονται δεκτά από τα νοσοκοµεία µόνο τα επείγοντα 

περιστατικά και πάντοτε µέχρι την σταθεροποίηση της υγείας των ασθενών. Στα 

τακτικά περιστατικά, για τη εισαγωγή τους προκαταβάλλεται υποχρεωτικά το 50% 

του εκτιµώµενου κόστους νοσηλείας. ∆ιευκρινίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις-

τακτικό ή επείγον περιστατικό-τηρείται κανονικά η διαδικασία είσπραξης νοσηλείων. 

 

5.Αλλοδαποί πολιτικοί πρόσφυγες  

 

Για την παροχή δωρεάν νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 

στους αλλοδαπούς πολιτικούς πρόσφυγες γίνεται δεκτό αποκλειστικά το δελτίο 
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ταυτότητας πρόσφυγα, το δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή το ειδικό δελτίο  

παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους αλλοδαπού. Οποιεσδήποτε άλλες βεβαιώσεις 

ή αποδεικτικά δεν γίνονται δεκτά. 

 

6.Αλλοδαποί µη νόµιµα ευρισκόµενοι στη χώρα . 

 

Στους ασθενείς αυτής της κατηγορίας  παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες 

αποκλειστικά σε περιπτώσεις επείγοντος περιστατικού και µέχρι τη σταθεροποίηση 

της κατάστασης της υγείας τους. ∆εν γίνονται δεκτοί από τα νοσοκοµεία αλλοδαποί 

αυτής της κατηγορίας για µη επείγοντα περιστατικά. ∆ιευκρινίζεται ότι και στην 

περίπτωση των αλλοδαπών αυτής της κατηγορίας δεν προβλέπεται η έκδοση 

βιβλιαρίου οικονοµικής αδυναµίας και όταν προσκοµίζεται τέτοιο θεωρείται πλαστό 

ή µη νοµίµως εκδοθέν και ειδοποιείται η φερόµενη ως εκδούσα αρχή. 

Σε κάθε περίπτωση ειδοποιούνται άµεσα από το νοσοκοµείο οι κατά τόπους 

υπεύθυνες αστυνοµικές αρχές για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες.  
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IIΙ. Οµογενείς  

 

Πρόκειται για τους οµογενείς οι οποίοι διαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην 

Ελλάδα, είναι ανασφάλιστοι και οικονοµικά αδύνατοι, το δε οικογενειακό τους 

εισόδηµα δεν ξεπερνά τα 5.000,00 €, προσαυξανόµενο κατά 30% για τη σύζυγο και 

κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόµενο παιδί, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι 

αυτό το εισόδηµα δεν προέρχεται από επαγγελµατική δραστηριότητα τέτοια που να 

τους παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης. Το καθορισθέν αυτό εισόδηµα αυξάνεται 

κατά 50% στις περιπτώσεις ατόµων µε αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδηµα νοείται 

το φορολογούµενο τεκµαρτό και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό 

τρόπο. Στους παραπάνω δικαιούχους της δωρεάν ιατροφαρµακευτικής και 

νοσοκοµειακής περίθαλψης χορηγείται βιβλιάριο ανασφαλίστου για ένα έτος.(24)  

Για την παροχή δωρεάν νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 

σε οµογενείς απαιτείται βιβλιάριο οικονοµικής αδυναµίας σε ισχύ, συνοδευόµενο 

υποχρεωτικά από το Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς. Σε περίπτωση που δεν 

έχει εκδοθεί ακόµη το ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς προσκοµίζεται η βεβαίωση 

κατάθεσης δικαιολογητικών για την χορήγηση του µαζί µε άλλα νοµιµοποητικά 

στοιχεία από τα οποία προκύπτει  η ιδιότητα του οµογενούς ή βεβαίωση κατάθεσης 

δικαιολογητικών για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.. Αν δεν προσκοµιστεί 

το Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς, ή η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών 

για την έκδοση του, το βιβλιάριο οικονοµικής αδυναµίας θεωρείται ως πλαστό ή µη 

νοµίµως εκδοθέν και ειδοποιούνται οι αρµόδιες αρχές. 

 

                                                                                                                                     

(24). ΦΕΚ 668/18-5-2005, Α, παρ.1. 
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IV.Προσφερόµενες παροχές  

1.∆ιάκριση µεταξύ έκτακτου και τακτικού περιστατικού 

 

Σηµειώνεται ότι για όλες τις περιπτώσεις, ο χαρακτηρισµός του 

συγκεκριµένου περιστατικού και η διάκριση µεταξύ επειγόντων και τακτικών 

περιστατικών διενεργείται ενυπόγραφα από τον Υπεύθυνο του Τµήµατος Επειγόντων 

Περιστατικών (Τ.Ε.Π.). Στα νοσοκοµεία στα οποία δεν υπάρχει οργανωµένο Τµήµα 

Επειγόντων Περιστατικών, υπογράφει ο ∆ιευθυντής του οικείου τµήµατος ή ο 

νόµιµος αναπληρωτής του και εγκρίνεται εντός 24 ωρών από τον ∆ιευθυντή της 

Ιατρικής Υπηρεσίας. ∆εν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως επείγον περιστατικό χρόνια 

πάθηση όπως πχ. αρθροπλαστικές εγχειρήσεις, εκτός αν έχει προηγηθεί ατύχηµα ή 

άλλο γεγονός που να θεµελιώνει τον χαρακτηρισµό του επείγοντος για το 

συγκεκριµένο περιστατικό. 

Σε περιπτώσεις σοβαρών χρόνιων παθήσεων, επείγον περιστατικό θεωρείται ο 

άµεσος κίνδυνος της ζωής του ασθενούς. Οι περιπτώσεις αυτές αντιµετωπίζονται 

αποκλειστικά µέχρι τη σταθεροποίηση της υγείας του ασθενούς και στη συνέχεια 

θεωρούνται τακτικά περιστατικά για τα οποία προκαταβάλλεται το 50% του 

εκτιµώµενου κόστους περίθαλψης και νοσηλείας και ακολουθείται η διαδικασία 

είσπραξης νοσηλείων. 

 

2.Χορήγηση φαρµάκων σε αλλοδαπούς-εξωτερικούς ασθενείς  

 

Όσον αφορά τα φάρµακα, αυτά σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο  

χορηγούνται από τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. σε εξωτερικούς ασθενείς-αλλοδαπούς 

αποκλειστικά στις παρακάτω περιπτώσεις:  
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� Στους οµογενείς κατόχους βιβλιαρίων οικονοµικής αδυναµίας.  

� Στους πολιτικούς πρόσφυγες.  

 

Στην περίπτωση των οµογενών κατόχων βιβλιαρίων οικονοµικής αδυναµίας 

το βιβλιάριο αυτό συνοδεύεται υποχρεωτικά από το Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας 

Οµογενούς και αν αυτό δεν έχει ακόµη εκδοθεί από την βεβαίωση κατάθεσης 

δικαιολογητικών για τη χορήγηση του µαζί µε άλλα δικαιολογητικά από τα οποία 

προκύπτει η  ελληνική του καταγωγή. Σε όλες τις περιπτώσεις που δεν παρουσιαστεί 

το Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς για το δικαιούχο του βιβλιαρίου ή η 

παραπάνω βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών, το βιβλιάριο θεωρείται ως πλαστό 

ή µη νοµίµως εκδοθέν και ειδοποιείται η φερόµενη ως εκδούσα αρχή για 

διασταύρωση καθώς και οι αρµόδιες αστυνοµικές αρχές. 

Στους δικαιούχους αυτής της κατηγορίας χορηγείται πιστοποιητικό 

κοινωνικής προστασίας, για όσο χρονικό διάστηµα υπάρχει η συγκεκριµένη ανάγκη 

και κατόπιν βεβαίωσης της ανάγκης αυτής από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυµα. 

Επιπλέον βεβαιώνεται και ο πιθανός χρόνος νοσηλείας και αποθεραπείας από την 

ασθένεια. 

 Στην περίπτωση των πολιτικών προσφύγων, δικαιούχοι της δωρεάν 

χορήγησης φαρµάκων είναι αποκλειστικά όσοι φέρουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

π.δ. 266/1999:  

 

� δελτίο ταυτότητας πρόσφυγα, είναι δηλαδή αναγνωρισµένοι πολιτικοί 

πρόσφυγες  
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� δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού για αναγνώριση της προσφυγικής 

ιδιότητας και η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο 

∆ηµόσιας Τάξης  

� ειδικό δελτίο παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους (υγείας) αλλοδαπού 

(ν.2910/2001) 

 

Και σε αυτήν την περίπτωση, χορηγείται στους δικαιούχους πιστοποιητικό 

κοινωνικής προστασίας για όσο χρονικό διάστηµα υπάρχει η συγκεκριµένη ανάγκη 

και κατόπιν βεβαίωσης της ανάγκης αυτής από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυµα και 

επιπλέον βεβαιώνεται ο πιθανός χρόνος νοσηλείας και αποθεραπείας από την 

ασθένεια. 

Τέλος, δικαιούχοι άµεσης και δωρεάν ιατροφαρµακευτικής και 

νοσοκοµειακής περίθαλψης από τις υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. είναι και οι αλλοδαποί 

θύµατα των εγκληµάτων των 323, 323Α, 351 και 351Α  του Ποινικού Κώδικα 

(σύµφωνα µε το π.δ. 233/2003), οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι, για όσο χρονικό 

διάστηµα διαρκούν τα µέτρα προστασίας και αρωγής και µε την επίδειξη µόνο της 

σχετικής βεβαίωσης από την οικεία αστυνοµική ∆ιεύθυνση και στην οποία θα 

αναγράφεται ρητά ο χρόνος προστασίας και αρωγής. 

Οποιεσδήποτε άλλες βεβαιώσεις ή αποδεικτικά δεν γίνονται δεκτά και, 

συνεπώς, δεν χορηγούνται φάρµακα. Η διαδικασία για την εξέταση των ασθενών 

αυτής της κατηγορίας είναι ακριβώς η ίδια µε αυτήν που ακολουθείται σε όσους 

διαθέτουν βιβλιάριο αδυναµίας. Εξακριβώνεται η ταυτοπροσωπία του ασθενούς µε το 

δελτίο ταυτότητας πρόσφυγα, το δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή το ειδικό 

δελτίο παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους αλλοδαπού και στη συνέχεια 

εξετάζεται από τον ιατρό των εξωτερικών ιατρείων. Η συνταγογράφηση των 
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φαρµάκων διενεργείται κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις µε τους οικονοµικά 

αδυνάτους µε µία σηµαντική εξαίρεση: στις περιπτώσεις των πολιτικών προσφύγων, 

γράφεται µόνο µία συνταγή το µήνα, εκτός αν ειδικοί λόγοι επείγοντος που 

αναφέρονται ειδικά και εµπεριστατωµένα στη συνταγή επιβάλλουν την χορήγηση και 

δεύτερης συνταγής στο ίδιο πρόσωπο κατά τον ίδιο µήνα. Επαναλαµβανόµενες 

συνταγές δεν χορηγούνται. Προκειµένου να αποφευχθεί επαναλαµβανόµενη 

επίσκεψη του ασθενούς κατά τον ίδιο µήνα, τα νοσοκοµεία τηρούν αρχείο µε τους 

πολιτικούς πρόσφυγες που εξετάζονται στα εξωτερικά ιατρεία το οποίο ενηµερώνεται 

καθηµερινά. Η χορήγηση των φαρµάκων από το φαρµακείο γίνεται µετά από επίδειξη 

της συνταγής, συνοδευόµενης υποχρεωτικά από το δελτίο ταυτότητας πρόσφυγα, το 

δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή το ειδικό δελτίο παραµονής για 

ανθρωπιστικούς λόγους αλλοδαπού. 

Σε καµία άλλη περίπτωση δεν χορηγούνται φάρµακα σε αλλοδαπό-εξωτερικό 

ασθενή από τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. της χώρας µας . (25) 

 

3. Άλλες παροχές- ειδικές περιπτώσεις  

 

Στους δικαιούχους βιβλιαρίου δωρεάν ιατροφαρµακευτικής και 

νοσοκοµειακής περίθαλψης παρέχεται : 

 

� ∆ωρεάν νοσηλεία σε κλίνες τρίτης θέσης.  

� Εξέταση και δωρεάν χορήγηση φαρµάκων (λίστας) στα νοσοκοµεία του 

ν.δ.2592/1953 και του ν.δ. 1397/1983 και στα συµβεβληµένα µετά του 

                                                                                                                                     

(25). Απόφαση Υ4α/οικ. 48566/6-5-2005 (ΦΕΚ 668/18-5-2005). 



                                                         H ασφάλιση υγείας του αλλοδαπού στην Ελλάδα    

 93 

     Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή θεραπευτήρια του Ι.Κ.Α. 

καθώς και σε προνοιακά νοσηλευτικά ιδρύµατα.  

� ∆ιενέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων. 

� Μεταφορά  µε πλωτό ή αεροπορικό µέσο (διακοµιδή). (26) 

 

Σύµφωνα µε τον Ν.2955/2001, κεφ.Β΄, άρθρο 11, παρ.5, (27) σε αλλοδαπούς 

οικονοµικούς µετανάστες που έχουν µολυνθεί από τη λοίµωξη HIV ή άλλα λοιµώδη 

νοσήµατα, εφόσον χρήζουν θεραπευτικής  αγωγής και δεν µπορεί στη χώρα 

προέλευσης τους ή και επιστροφής τους να χορηγηθεί αποτελεσµατική θεραπευτική 

αγωγή, χορηγείται δωρεάν νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Για το 

διάστηµα που διαρκεί η θεραπευτική αγωγή οι αλλοδαποί οικονοµικοί µετανάστες 

δικαιούνται προσωρινή άδεια παραµονής ή εργασίας. 

Οι ∆ιοικήσεις των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. στη χώρα µας υποχρεούνται στην 

υποβολή του Τεχνικού ∆ελτίου Εισαγωγής Αλλοδαπών, σε τριµηνιαία βάση, το οποίο 

καταχωρείται σε σχετικό πληροφοριακό σύστηµα για στατιστική παρακολούθηση 

(παράρτηµα 25). 

 

 

 

 

 

                

 

                                                                                                                      

(26). ΦΕΚ 668/18-5-2005. 

(27). ΦΕΚ 256/2-11-2001. 
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V. Το ιατρικό απόρρητο  

Εισαγωγή  

 Ως συνέπεια του ιατρικού απορρήτου, της προστασίας του ατόµου από την 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και του κώδικα ιατρικής 

δεοντολογίας  είναι αδύνατη η συλλογή, η επεξεργασία, η µελέτη και η παρουσίαση 

περιπτώσεων αλλοδαπών, προερχόµενων από κράτη-µέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ ή 

από κάποια άλλη χώρα, µη κοινοτική, νόµιµων ή παράνοµων στην Ελλάδα, οι οποίοι 

ζήτησαν και έλαβαν υπηρεσίες ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης.  

 Η θέσπιση των Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α΄/2-4-97) «περί προστασίας του 

ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» και Ν.3418/05 

(ΦΕΚ 287/Α΄/28-11-2005) «περί του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας» δεν επιτρέπουν 

την πρόσβασή µας στα αρχεία ασθενών, προκειµένου να µελετήσουµε τόσο τις 

περιπτώσεις χρήσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) και 

των λοιπών, σε ισχύ, εγγράφων όσο και τις περιπτώσεις εκείνες όπου απαιτείται 

αντιµετώπιση του έκτακτου περιστατικού ή/και είσπραξη νοσηλείων. 

 Παρουσιάζουµε τους νόµους Ν. 2472/1997 και Ν.3418/05 και πιο 

συγκεκριµένα τα σηµεία εκείνα που δεν επιτρέπουν την πρόσβασή µας στα ιατρικά 

αρχεία των ασθενών. 

 

1. Ο Ν. 2472/1997 

 Σύµφωνα µε το Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α΄/2-4-97) «περί προστασίας του 

ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», κεφάλαιο Α΄, 

άρθρο 1: «αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για 

την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των 
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δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της 

ιδιωτικής ζωής.» 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος β του παρόντος νόµου, ορίζονται ως 

ευαίσθητα δεδοµένα «τα δεδοµένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, 

τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συµµετοχή 

σε ένωση, σωµατείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική 

πρόνοια και την ερωτική ζωή, καθώς και τα σχετικά µε ποινικές διώξεις ή 

καταδίκες.»  

 Σύµφωνα µε το άρθρο 7, παρ.1: «απαγορεύεται η συλλογή και η επεξεργασία 

ευαίσθητων δεδοµένων», ενώ η παρ. 2 συµπληρώνει ότι : «κατ’εξαίρεση επιτρέπεται 

η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδοµένων, καθώς και η ίδρυση και 

λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια της Αρχής, όταν συντρέχουν µία ή 

περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)..... 

β)..... 

γ).... 

δ) Η επεξεργασία αφορά θέµατα υγείας και εκτελείται από πρόσωπο που 

απασχολείται κατ’επάγγελµα µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκειται σε 

καθεστώς εχεµύθειας ή σε συναφείς κώδικες δεοντολογίας, υπό τον όρο ότι η 

επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη, διάγνωση, περίθαλψη ή τη 

διαχείριση υπηρεσιών υγείας.» 

ε)....... 

στ) Η επεξεργασία πραγµατοποιείται για ερευνητικούς και επιστηµονικούς 

αποκλειστικά σκοπούς και υπό τον όρο ότι τηρείται η ανωνυµία και λαµβάνονται όλα 
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τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των δικαιωµάτων των προσώπων στα οποία 

αναφέρονται.» 

 Σηµειώνουµε ότι ως «Αρχή» ορίζεται µε το άρθρο 2, παρ, ιβ) η Αρχή 

Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα που θεσπίζεται στο κεφάλαιο ∆΄ 

του παρόντος νόµου. 

 

2. Ο Ν.3418/2005 

 Με την εφαρµογή του Ν.3418/05 (ΦΕΚ 287/Α΄/28-11-2005) «περί του 

κώδικα ιατρικής δεοντολογίας», κεφάλαιο Γ΄, άρθρο 13, παρ.1 ορίζονται τα εξής : «ο 

ιατρός οφείλει να τηρεί αυστηρά απόλυτη εχεµύθεια για οποιοδήποτε στοιχείο 

υποπίπτει στην αντίληψή του ή του αποκαλύπτει ο ασθενής οι τρίτοι, στο πλαίσιο της 

άσκησης των καθηκόντων του και το οποίο αφορά τον ασθενή ή τους οικείους του. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 14, παρ 1: « ο ιατρός υποχρεούται να τηρεί ιατρικό 

αρχείο, σε ηλεκτρονική ή µη µορφή, το οποίο περιέχει δεδοµένα που συνδέονται 

αρρήκτως ή αιτιωδώς µε την ασθένεια ή την υγεία των ασθενών του. Για την τήρηση 

του αρχείου αυτού και την επεξεργασία των δεδοµένων του εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄)», ενώ σύµφωνα µε την παρ.9 του ίδιου 

άρθρου :«δεν επιτρέπεται σε τρίτο η πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία ασθενή.» 
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Συµπεράσµατα  

 

 Η ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών στα κράτη τις Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), το δικαίωµα 

δηλαδή των Ευρωπαίων υπηκόων να ασκούν οικονοµική δραστηριότητα ως µισθωτοί 

ή ως ανεξάρτητοι (µη µισθωτοί), µεταθέτοντας ή όχι την οικονοµική τους 

εγκατάσταση σε άλλο κράτος µέλος ή να µετακινούνται τόσο αυτοί όσο και τα µέλη 

των οικογενειών τους για λόγους επαγγελµατικούς ή αναψυχής ή εκπαιδευτικούς, 

απέδωσε σε κάθε πολίτη κράτους –µέλους την «ιθαγένεια του πολίτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης». Το δικαίωµα αυτό, καθώς επίσης και η απαγόρευση των διακρίσεων 

µεταξύ των υπηκόων των κρατών-µελών, οδήγησε αναπόφευκτα στην υιοθέτηση 

κοινής πολιτικής στον τοµέα της υγείας και, πιο συγκεκριµένα, στην παροχή 

ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης. Η παροχή αυτή των φροντίδων 

υγείας παρέχεται σε όλους τους διακινούµενους σε µία χώρα της Ε.Ε. πολίτες, µε 

τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις που παρέχεται και στους πολίτες της  

χώρας υποδοχής-νοσηλείας. 

 Η εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.), σε 

συνέχεια µιας σειράς κοινοτικών εντύπων και το ενιαίο νοµοθετικό πλαίσιο που την 

διέπει, διασφαλίζει στους Ευρωπαίους αλλοδαπούς τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

υπηρεσίες αναγκαίας περίθαλψης στο κράτος υποδοχής, εφόσον και στη χώρα τους 

θεµελιώνουν το αντίστοιχο δικαίωµα.  

Από την άλλη µεριά, η παροχή ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής 

περίθαλψης των αλλοδαπών υπηκόων χωρών που προέρχονται από χώρες εκτός από 

αυτές της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. γίνεται στην χώρα µας µε βάση σχετικό νοµοθετικό 
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πλαίσιο, που καλύπτει όλες τις περιπτώσεις-είτε έκτακτων είτε τακτικών 

περιστατικών- όπου υπάρχει ανάγκη για παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. 

Η ύπαρξη του νοµοθετικού αυτού πλαισίου και των διακρατικών συµφωνιών 

έχει ως σκοπό την αντιµετώπιση των περιπτώσεων παράνοµης περίθαλψης 

αλλοδαπών ασθενών που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα 

καθώς επίσης και αντιµετώπιση της δηµιουργίας των απαραίτητων συνθηκών για την 

ύπαρξη ενός πραγµατικού λαθρεµπορίου υγείας. Τακτικά περιστατικά και χρόνιες 

παθήσεις συχνά βαπτίζονται ως «επείγοντα» και εισάγονται για νοσηλεία στα 

νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. για την πραγµατοποίηση πανάκριβων εγχειρήσεων ή 

θεραπειών, που επιβαρύνουν σηµαντικά τον κρατικό προϋπολογισµό.  

Πρέπει, βέβαια να σηµειωθεί ότι τα νοσοκοµεία, ως φορείς παροχής 

υπηρεσιών υγείας, η οποία αποτελεί και το υπέρτατο αγαθό για κάθε άνθρωπο, 

άσχετα από την οικονοµική ή κοινωνική του κατάσταση και πέρα από οποιαδήποτε 

φυλετική διάκριση ή ακόµη και από οποιαδήποτε γραφειοκρατική διαδικασία, 

συµφωνία και κανονισµό, υποχρεώνονται να παρέχουν ιατροφαρµακευτική και 

νοσοκοµειακή περίθαλψη σε όποιον την έχει ανάγκη. Οι ιατροί, ως λειτουργοί του 

ευαίσθητου τοµέα της υγείας, είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν οτιδήποτε κρίνεται 

απαραίτητο, άσχετα από το ύψος της δαπάνης που απαιτείται, προκειµένου να 

διασφαλιστεί η υγεία των προσερχόµενων στα νοσοκοµεία ασθενών. 

Παρόλα αυτά, τα νοσοκοµεία παρουσιάζουν σε µεγάλο βαθµό οικονοµικά 

ελλείµµατα λόγω της παροχής υπηρεσιών υγείας, το ύψος της δαπάνης των οποίων 

δεν καλύφθηκε ποτέ από κανένα ασφαλιστικό φορέα ή και από τον ίδιο τον ασθενή, 

λόγω οικονοµικής του αδυναµίας. 

Το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο και η πιστή και απαρέγκλιτη εφαρµογή του 

από όλους τους αρµόδιους φορείς στην χώρα µας µπορεί να διασφαλίσει την παροχή 
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υπηρεσιών υγείας σε όσους την έχουν πραγµατικά ανάγκη αλλά και να οδηγήσει στην 

εξάλειψη των φαινοµένων κερδοσκοπίας και εµπορίου υπηρεσιών υγείας σε βάρος 

των Ελλήνων πολιτών. 
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