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ΘΕΜΑ:

Διευκρινόςεισ ςχετικϊ με παροχϋσ παρατεταμϋνησ νοςηλεύασ ςτην Ελλϊδα
για την κατηγορύα δικαιούχων αςφαλιςμϋνων Ευρωπαώκού Υορϋα, κατόχων
Ευρωπαώκόσ Κϊρτασ Αςφϊλιςησ Αςθϋνειασ (ΕΚΑΑ) ό Πιςτοποιητικού
Προςωρινόσ Αντικατϊςταςησ (ΠΠΑ)

ΦΕΣ.:

1. Η αρ. πρωτ. ΔΑ4Β/Υ204/1/οικ. 28857/22-07-2015 εγκύκλιοσ τησ
Τπηρεςύασ μασ (ΑΔΑ: Β5Θ3ΟΞ7Μ-ΞΝ5)
2. Η αρ. πρωτ. ΔΑ4Β/Υ204/3/οικ. 29190/28-07-2016 εγκύκλιοσ τησ
Τπηρεςύασ μασ (ΑΔΑ: 63Κ00Ξ7Μ-84Ι)

ε ςυνϋχεια των ωσ ϊνω ςχετικών εγκυκλύων τησ Τπηρεςύασ μασ και προκειμϋνου να
αποςαφηνιςθούν ερωτόματα που υποβϊλλονται ςχετικϊ με το θϋμα τησ παρατεταμϋνησ
νοςηλεύασ των αςφαλιςμϋνων Ευρωπαώκών Υορϋων Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ, κατόχων
Ευρωπαώκόσ

Κϊρτασ

Αςφϊλιςησ

Αςθενεύασ

(ΕΚΑΑ)

ό

Πιςτοποιητικού

Προςωρινόσ

Αντικατϊςταςησ (ΠΠΑ), ςασ ενημερώνουμε ότι ςύμφωνα με τουσ Ευρωπαώκούσ Κανονιςμούσ
(ΕΚ) 883/04 και (ΕΚ) 987/09 ιςχύουν τα κϊτωθι:
 Ο αςφαλιςμϋνοσ και τα μϋλη τησ οικογϋνειασ του που διαμϋνουν ςε κρϊτοσ μϋλοσ ϊλλο
από το αρμόδιο, δικαιούνται παροχϋσ ςε εύδοσ που καθύςτανται ιατρικϊ αναγκαύεσ
κατϊ τη διϊρκεια τησ διαμονόσ τουσ ςε αυτό, αφού ληφθούν υπόψη η φύςη των
παροχών και η αναμενόμενη διϊρκεια τησ διαμονόσ.
 Σα κριτόρια – προώποθϋςεισ που θα πρϋπει να πληρούνται κατϊ τη χορόγηςη
παροχών αςθενεύασ ςε εύδοσ από τον πϊροχο εύναι:
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1. Η ιατρικό ανϊγκη.
2. Σο εύδοσ – φύςη των παροχών.
3. Η προβλεπόμενη διϊρκεια διαμονόσ.
 Για να κριθεύ κατϊ πόςο εύναι ιατρικϊ αναγκαύα η χορόγηςη μιασ παροχόσ ςε εύδοσ,
πρϋπει να ςυνεκτιμηθούν και τα ϊλλα δύο κριτόρια και να ληφθεύ υπόψη, ότι η
περύθαλψη χορηγεύται ώςτε ο αςφαλιςμϋνοσ να μην αναγκϊζεται να επιςτρϋψει ςτο
αρμόδιο κρϊτοσ για να λϊβει την απαραύτητη θεραπεύα.
 Για την εκτύμηςη του ιατρικού κριτηρύου, καθοριςτικόσ και ουςιώδησ εύναι ο ρόλοσ
του θερϊποντα ιατρού ο οπούοσ θα πρϋπει να κρύνει την ϋκταςη, τον τρόπο, το εύδοσ
και την ποςότητα των παροχών ςε εύδοσ που θα χορηγόςει, ςε ςυνϊρτηςη με την
προβλεπόμενη διϊρκεια διαμονόσ.
Λαμβϊνοντασ υπόψη τα ανωτϋρω και δεδομϋνου ότι οι υποβολϋσ παρόχων για τισ δαπϊνεσ που
αφορούν αςφαλιςμϋνουσ Ευρωπαώκών Υορϋων εύναι μηνιαύεσ, οφεύλει να γύνεται ϋλεγχοσ τησ
χρόςησ του ϋντυπου δικαιώματοσ κϊθε μόνα και κατϊ περύπτωςη εφόςον απαιτεύται
νοςηλεύα / αποκατϊςταςη του αςθενό πϊνω από ϋνα μόνα. Πιο ςυγκεκριμϋνα,
1. Οι πϊροχοι δευτεροβϊθμιασ φροντύδασ και αναπηρύασ που δϋχονται αρχικϊ Ευρωπαύουσ
αςφαλιςμϋνουσ με ΕΚΑΑ και εκτιμούν ότι η κατϊςταςη υγεύασ ενόσ αςθενό απαιτεύ
μακροχρόνια θεραπεύα (νοςηλεύα / αποκατϊςταςη) που δεν επιτρϋπει ςτον
αςφαλιςμϋνο να επιςτρϋψει ςύντομα ςτο κρϊτοσ μϋλοσ τησ κατοικύασ του για να λϊβει την
απαιτούμενη θεραπεύα, θα πρϋπει με την παρϋλευςη του πρώτου μόνα να εξετϊςουν τη
ςυνολικό κατϊςταςη υγεύασ του αςθενό ϋχοντασ τεκμηριωμϋνη ιατρικό γνωμϊτευςη
του θερϊποντα ιατρού από την οπούα θα προκύπτει με ςαφόνεια το χρονικό διϊςτημα
που ο αςθενόσ χρόζει νοςηλεύασ / αποκατϊςταςησ, εϊν του επιτρϋπεται να
μετακινηθεύ και αν όχι να αιτιολογεύται.
2. Εφόςον υπϊρχει αιτιολογημϋνη ιατρικό γνωμϊτευςη ςύμφωνα με την οπούα κρύνεται
αναγκαύα η παραμονό του αςθενούσ για νοςηλεύα / αποκατϊςταςη πϋραν του ενόσ
μόνα και για ςυνολικό διϊςτημα ϋωσ και 4 μόνεσ, τότε δύναται να υποβληθεύ δαπϊνη
με το ϋντυπο δικαύωμα τησ ΕΚΑΑ / ΠΠΑ.
την περύπτωςη αυτό, ο πϊροχοσ υγεύασ θα πρϋπει υποχρεωτικϊ να υποβϊλλει
γνωμϊτευςη του θερϊποντα ιατρού ςτην οπούα να αναγρϊφονται το χρονικό διϊςτημα
που ο αςθενόσ χρόζει νοςηλεύασ / αποκατϊςταςησ καθώσ και αιτιολόγηςη εϊν δεν του
επιτρϋπεται να μετακινηθεύ.
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3. τισ περιπτώςεισ:
Α. Όπου ο αςθενόσ χρόζει νοςηλεύασ / αποκατϊςταςησ ϊνω των 4 μηνών ό επ’
αόριςτον, τότε ο πϊροχοσ υγεύασ θα πρϋπει να ενημερώςει τον αςφαλιςμϋνο ό το
οικεύο του περιβϊλλον ότι προκειμϋνου να ςυνεχιςτεύ η νοςηλεύα / αποκατϊςταςό του,
θα πρϋπει να υποβϊλει απευθεύασ ϋγγραφο ερώτημα προσ τον Υορϋα Αςφϊλιςησ του με
ςυνημμϋνη την ιατρικό γνωμϊτευςη του θερϊποντοσ ιατρού από την οπούα να
προκύπτει η κατϊςταςη υγεύασ του αςθενούσ και το χρονικό διϊςτημα νοςηλεύασ
που κρύνεται ιατρικώσ αναγκαύο για την αποκατϊςταςό τησ υγεύασ του,
προκειμϋνου να υπϊρξει ϋγγραφη απϊντηςη επιβεβαύωςησ από το Υορϋα Αςφϊλιςησ ωσ
προσ τη ςυνϋχιςη τησ κϊλυψησ τησ δαπϊνησ νοςηλεύασ με τη χρόςη τησ ΕΚΑΑ ό την
ανϊγκη ϋκδοςησ φορητού εντύπου S2 για προγραμματιςμϋνη περύθαλψη. Η απϊντηςη
του Υορϋα Αςφϊλιςησ θα πρϋπει να υποβϊλλεται ΤΠΟΦΡΕΩΣΙΚΑ ςτον παροχο υγεύασ
μεταφραςμϋνη, προκειμϋνου ο δεύτεροσ να την ςυμπεριλϊβει ςε κϊθε περύπτωςη ωσ
αναπόςπαςτο μϋροσ του φυςικού αρχεύου κατϊ τισ υποβολϋσ δαπανών, ειδικϊ ςτην
περύπτωςη που ο Υορϋασ Αςφϊλιςησ κϊνει δεκτό τη ςυνϋχιςη τησ νοςηλεύασ με την ΕΚΑΑ
μϋχρι και το πϋρασ τησ νοςηλεύασ / αποκατϊςταςησ. την περύπτωςη που ςύμφωνα με
την απϊντηςη του Υορϋα Αςφϊλιςησ προκειμϋνου να εύναι δυνατό η ςυνϋχιςη τησ
νοςηλεύασ του αςθενούσ απαιτεύται η ϋκδοςη του εντύπου S2, θα πρϋπει μαζύ με την
ϋγγραφη απϊντηςη του Υορϋα Αςφϊλιςησ (μεταφραςμϋνη), να προςκομύζεται
από τον αςφαλιςμϋνο ό το οικεύο του περιβϊλλον και το βιβλιϊριο ειδικού τύπου
που εκδύδεται από τισ Τπηρεςύεσ Μητρώου του ΕΥΚΑ ςυνεπεύα ϋκδοςησ του φορητού
εντύπου S2 από τον αρμόδιο Υορϋα τησ χώρασ αςφϊλιςησ του αςθενούσ.
Επιςημαύνεται ότι η απϊντηςη του Υορϋα Αςφϊλιςησ θα πρϋπει να κοινοποιεύται από τον
πϊροχο μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου και ςτη Διεύθυνςη Διεθνών Αςφαλιςτικών
χϋςεων τησ Κεντρικόσ Τπηρεςύασ του Οργανιςμού (d12.t2@eopyy.gov.gr).
Β. Όπου προκύπτει με ςαφόνεια ότι η κατϊςταςη τησ υγεύασ του αςθενούσ δεν
επιδϋχεται να παρουςιϊςει ςημαντικό βελτύωςη ςτισ περιπτώςεισ ανεπανόρθωτησ
ό μη ιϊςιμησ βλϊβησ και ταυτόχρονα δεν μπορεύ να του επιτραπεύ να ταξιδϋψει
πύςω ςτο κρϊτοσ μϋλοσ τησ μόνιμησ κατοικύασ του για να λϊβει την απαιτούμενη
θεραπεύα,

τότε ο αςφαλιςμϋνοσ ό το οικεύο του περιβϊλλον θα πρϋπει να αιτηθεύ την
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ϋκδοςη του φορητού εντύπου S2 από τον αρμόδιο Υορϋα του κρϊτουσ μϋλουσ από το
οπούο προϋρχεται (το οπούο αφορϊ προγραμματιςμϋνη περύθαλψη) ό ϊλλου φορητού
εντύπου για την κϊλυψη τησ δαπϊνησ.
Σϋλοσ, θα πρϋπει να επιςημανθεύ ότι βϊςει τησ Ευρωπαώκόσ νομοθεςύασ, δεν προςδιορύζεται
χρονικόσ περιοριςμόσ χρόςησ τησ ΕΚΑΑ ό του ΠΠΑ δεδομϋνου ότι πληρούνται όλεσ οι
προαναφερόμενεσ προώποθϋςεισ οι οπούεσ και διαςφαλύζουν τη διεκδύκηςη τησ απόδοςησ τησ
δαπϊνησ από τουσ αντύςτοιχουσ Ευρωπαώκούσ Υορεύσ. Προσ αυτό τη κατεύθυνςη παρατύθενται
και οι ανωτϋρω διευκρινόςεισ, τισ οπούεσ καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι να ακολουθόςουν
προκειμϋνου να εξυπηρετούνται οι αςφαλιςμϋνοι Ευρωπαώκών Υορϋων και ταυτόχρονα να
διαςφαλύζεται η αναζότηςη των δαπανών από τουσ αντύςτοιχουσ Οργανιςμούσ ύνδεςησ.

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΠΟΘΕΕΩΝ
Κ. ΜΠΑΡΟΤ
Εςωτερικό Διανομό:
1. Γραφεύο Προϋδρου
2. Γραφεύο Αντιπροϋδρου
3. Γραφεύο Προώςταμϋνου Γενικόσ Διεύθυνςησ Οικονομικών Τποθϋςεων
4. Γραφεύο Προώςταμϋνου Γενικόσ Διεύθυνςησ Οργϊνωςησ & χεδιαςμού Αγορϊσ Τπηρεςιών Τγεύασ
3. Διεύθυνςη Ελϋγχου & Εκκαθϊριςησ
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ
1. ΕΟΠΤΤ
Περιφερειακϋσ Διευθύνςεισ ΕΟΠΤΤ
Σμόμα Παροχών Αςθενεύασ
2. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
α. Γραφεύο Γεν. Γραμματϋα Τπουργεύου Τγεύασ
β. Γραφεύο Γενικού Γραμματϋα Δημόςιασ Τγεύασ
γ. Διεύθυνςη Ευρωπαώκόσ και Διεθνούσ Πολιτικόσ Τγεύασ
Σμόμα Ευρωπαώκόσ Ένωςησ & Νομοθετικόσ Εναρμόνιςησ
δ. Διεύθυνςη Ανϊπτυξησ Μονϊδων Τγεύασ
3. ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ
1Η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ
ΖΑΦΑΡΩΥ 3, 115 21 – ΑΘΗΝΑ
2Η Τ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ
ΘΗΒΩΝ 46-48, 185 43 – ΑΘΗΝΑ
3Η Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΡΙΣΟΣΕΛΟΤ 16, 546 23 – ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
4Η Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΑΡΙΣΟΣΕΛΟΤ 16, 546 23 – ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
5Η Τ.ΠΕ. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΙΚΗΣΑΡΑ 18, 412 21 – ΛΑΡΙΑ
6Η Τ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΤ & ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ & ΤΠΑΣΗ 1, 264 41
7Η Τ.ΠΕ. ΚΡΗΣΗ
ΜΤΡΝΗ 26, 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
4. ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ
ΒΑ. ΟΥΙΑ 102, 115 29 – ΑΘΗΝΑ
5. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΙΟΤΣΙΝΙΑΝΟΤ 28, 546 31 – ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
6. ΕΝΩΗ ΚΕΝΣΡΩΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
Λ. ΚΗΥΙΙΑ 235, ΜΑΡΟΤΙ
(ekaaegreece@gmail.com)
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