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ΠΡΟ:     
Ωσ πύνακασ αποδεκτών 
 
                
 
 

ΘΕΜΑ:  Άρςη υποχρϋωςησ ςυμπλόρωςησ και υποβολόσ Εντύπων Επύςκεψησ Ευρωπαύων 
Αςφαλιςμϋνων (Ε.Ε.Ε.Α.) και υποβολόσ αντιγρϊφου τησ πρώτησ ςελύδασ 
βιβλιαρύου αςθενεύασ ΕΥΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΣΑΜ) ςτισ υποβολϋσ αςφαλιςμϋνων 
Ευρωπαώκών ΥΚΑ  

 
ΦΕΣ.: 1.  Η αρ. Β2β/οικ. 38642 (ΥΕΚ 1536 Β’/31-05-2016) Τ.Α. ςχετικϊ  με τον ϋλεγχο και εκκαθϊριςη 

δαπανών ςυμβεβλημϋνων παρόχων υγεύασ 
2.  Η αρ. πρωτ. ΔΑ4Β/Υ204/1/οικ. 28857/22-07-2015 εγκύκλιοσ τησ Τπηρεςύασ μασ 

  
 

χετικϊ με το ωσ ϊνω θϋμα και ςε ςυνϋχεια των προηγούμενων οδηγιών που ϋχουν εκδοθεύ από τη 

Διεύθυνςη Διεθνών Αςφαλιςτικών χϋςεων του ΕΟΠΤΤ ςχετικϊ  με τη ςυμπλόρωςη και τη 

ςυγκϋντρωςη των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τουσ παρόχουσ υγεύασ που υποδϋχονται 

και εξυπηρετούν αςφαλιςμϋνουσ Ευρωπαώκών ΥΚΑ και προκειμϋνου να αποςαφηνιςτούν 

ερωτόματα που υποβϊλλονται ςτην Τπηρεςύα μασ,  ακολουθούν οι παρακϊτω επικαιροποιημϋνεσ 

οδηγύεσ : 

1. Άρςη ςυμπλόρωςησ & υποβολόσ του Εντύπου Επύςκεψησ Ευρωπαύου Αςφαλιςμϋνου 

(ΕΕΕΑ) ό ατομικού δελτύου χρϋωςησ αςθενό ωσ φυςικό αρχεύο  

 

Ωσ προσ τουσ παρόχουσ υγεύασ, καθύςταται μη υποχρεωτικό η ςυμπλόρωςη και η υποβολό 

του εντύπου επύςκεψησ ευρωπαύου αςφαλιςμϋνου (ε.ε.ε.α.) ό του ατομικού δελτύου χρϋωςησ 

αςθενό ωσ φυςικό αρχεύο (βλϋπε ςυνημμϋνο ϋντυπο),  για όλεσ τισ κατηγορύεσ παρόχων, 

δημόςιουσ και ιδιωτικούσ,  που υποβϊλουν προσ τον ΕΟΠΤΤ δαπϊνεσ ςτισ αντύςτοιχεσ 

http://www.eopyy.gov.gr/
mailto:d12.t2@eopyy.gov.gr
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ςυμβϊςεισ ευρωπαύων αςφαλιςμϋνων, ςτισ εφαρμογϋσ eΔΑΠΤ παροχών, eΔΑΠΤ ανοικτόσ 

περύθαλψησ, eΔΑΠΤ κλειςτόσ περύθαλψησ, eΔΑΠΤ αιμοκαθϊρςεων και eΔΑΠΤ 

ακτινοθεραπειών, λόγω επιτυχούσ ολοκλόρωςησ και λειτουργικόσ διαςύνδεςησ των 

πληροφοριακών ςυςτημϊτων και των μηχανογραφικών εφαρμογών του ΕΟΠΤΤ. 

Η προαναφερόμενη ϊρςη ςυμπλόρωςησ του ΕΕΕΑ ιςχύει και για το ςύνολο των ατομικών 

αιτημϊτων που υποβϊλλονται ςτισ ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΤΤ, τα οπούα αφορούν δαπϊνεσ αςφαλιςμϋνων 

Ευρωπαώκών ΥΚΑ κατόχων ΑΜΚΑ.   

Επιςημαύνεται ότι οι πϊροχοι υγεύασ  οφεύλουν να καταχωρούν ορθϊ και πλόρωσ όλα τα 

πεδύα που απαιτούνται ςτισ προαναφερόμενεσ εφαρμογϋσ και να πραγματοποιεύται φόρτωςη 

του εντύπου δικαιώματοσ τησ ΕΚΑΑ (όταν γύνεται χρόςη αυτόσ), προκειμϋνου να εύναι εφικτό η 

μετϋπειτα αναζότηςη των δαπανών από τουσ αντύςτοιχουσ Ευρωπαώκούσ Υορεύσ.  

 

Οι  ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΤΤ, κατϊ ςυνϋπεια, δεν θα πρϋπει να ςυνεχύζουν να κοςτολογούν όςα Ε.Ε.Ε.Α 

τυχόν παραλϊβουν μεταβατικϊ ό όςα βρύςκονται ακόμη ςτη διϊθεςό τουσ ωσ παλαιό αρχεύο, 

καθώσ οι δαπϊνεσ αυτϋσ αντλούνται και αναζητούνται πλϋον μηχανογραφικϊ μϋςω των 

πληροφοριακών ςυςτημϊτων του Οργανιςμού και αποςτϋλλονται ωσ ευρωπαώκϊ τιμολόγια 

Ε125 GR ςτουσ αντύςτοιχουσ Ευρωπαώκούσ φορεύσ . 

Λαμβϊνοντασ υπόψη ότι το ϋτοσ 2018 απεςτϊληςαν οι απαιτόςεισ όλων των προηγούμενων 

ετών, η ανϊγκη διατόρηςησ του φυςικού αρχεύου που διαθϋτουν οι ΠΕΔΙ,  αφορϊ ςε χρόνο που 

δύναται να τύχουν διαχεύριςησ αντιρρόςεων από τουσ αντύςτοιχουσ ευρωπαώκούσ φορεύσ.  Ωσ 

εκ τούτου και δεδομϋνου ότι ο χρόνοσ διατόρηςησ των ςχετικών εντύπων βϊςει τησ κεύμενησ 

νομοθεςύασ ανϋρχεται ςε 5 ϋτη μετϊ την οριςτικό διεκπεραύωςη τησ υπόθεςησ (οριςτικό 

διεκπεραύωςη ςτισ εν λόγω περιπτώςεισ νοεύται η αποπληρωμό τησ Ελλϊδασ από τον 

αντύςτοιχο Ευρωπαώκό Υορϋα για τη ςχετικό δαπϊνη), το εν λόγω υποςτηρικτικό φυςικό 

αρχεύο οφεύλει να διατηρηθεύ για τουλϊχιςτον 10 ϋτη από την ημερομηνύα υποβολόσ. 

 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ:   

Επιςημαύνεται ότι για οποιεςδόποτε λοιπϋσ παροχϋσ που τυχόν χρειϊζεται να υποβϊλλονται 

προσ τον ΕΟΠΤΤ με χειρόγραφη διαδικαςύα, ςυνεχύζεται η ςυμπλόρωςη και αποςτολό του 

Ε.Ε.Ε.Α. ςύμφωνα με τισ προηγούμενεσ οδηγύεσ τησ Τπηρεςύασ μασ. 
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2.  Άρςη τησ υποχρεωτικόσ φόρτωςησ τησ ςαρωμϋνησ εικόνασ του βιβλιαρύου ςτισ 

εφαρμογϋσ υποβολών του ΕΟΠΤΤ και κατϊργηςη υποβολόσ αντιγρϊφου του 

φύλλου βιβλιαρύου αςθενεύασ ΕΥΚΑ (πρ. ΙΚΑ ΕΣΑΜ) ωσ απαραύτητου φυςικού 

αρχεύου για τισ κατηγορύεσ αςφαλιςμϋνων Ευρωπαώκών ΥΚΑ με ΑΜΚΑ 

 

Ωσ προσ τουσ παρόχουσ υγεύασ, καθύςταται μη υποχρεωτικό η φόρτωςη τησ ςαρωμϋνησ 

εικόνασ  του βιβλιαρύου αςθενεύασ  ΕΥΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΣΑΜ) ςτισ εφαρμογϋσ υποβολών του 

ΕΟΠΤΤ, καθώσ και η υποβολό αντιγρϊφου του φύλλου βιβλιαρύου ΕΥΚΑ ωσ απαραύτητο 

φυςικό αρχεύο για υποβολϋσ αςφαλιςμϋνων Ευρωπαώκών ΥΚΑ με ΑΜΚΑ, ςε όλεσ τισ 

κατηγορύεσ παρόχων, δημόςιουσ και ιδιωτικούσ. 

Η ωσ ϊνω ϊρςη προκύπτει αφενόσ λόγω τησ υποχρεωτικόσ κατϊργηςησ των ϋντυπων 

βιβλιαρύων υγεύασ βϊςει του ϊρθρου 67 του Ν. 4603/2019 (ΥΕΚ 48 Α’/14-03-2019) και 

αφετϋρου, διότι  η Διεύθυνςη Πληροφορικόσ του ΕΟΠΤΤ ϋχει προβεύ ςτην ενςωμϊτωςη 

ελϋγχου τησ χώρασ προϋλευςησ Ευρωπαώκών ΥΚΑ, μϋςω web service (w/s) από το μητρώο του 

e- ΕΥΚΑ, προκειμϋνου να  ελϋγχεται η ορθό καταχώρηςη του κωδικού τησ χώρασ προϋλευςησ 

του ΥΚΑ ςε κϊθε περύπτωςη καταχώρηςησ ΑΜΚΑ,  γεγονόσ που εξαςφαλύζει την ορθό υποβολό 

των δαπανών ςτισ αντύςτοιχεσ υμβϊςεισ Ευρωπαύων. 

Η προαναφερόμενη ϊρςη υποβολόσ αντιγρϊφου του φύλλου βιβλιαρύου αςθενεύασ ΕΥΚΑ (πρ. 

ΙΚΑ ΕΣΑΜ) ιςχύει και για το ςύνολο των ατομικών αιτημϊτων που υποβϊλλονται ςτισ ΠΕ.ΔΙ. 

ΕΟΠΤΤ, τα οπούα αφορούν δαπϊνεσ αςφαλιςμϋνων Ευρωπαώκών ΥΚΑ κατόχων ΑΜΚΑ.   

 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: 

Οι πϊροχοι υγεύασ οι οπούοι υποδϋχονται αςφαλιςμϋνουσ Ευρωπαώκών ΥΚΑ ςτουσ οπούουσ 

ϋχει χορηγηθεύ ΑΜΚΑ Ευρωπαύου αςφαλιςμϋνου λόγω μόνιμησ κατοικύασ τουσ ςτην Ελλϊδα, 

υποχρεούνται να τουσ εξυπηρετούν με χρόςη αυτού του ΑΜΚΑ και όχι με την Ευρωπαώκό 

Κϊρτα Αςφϊλιςησ Αςθενεύασ (ΕΚΑΑ) που μπορεύ να ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ οι αςφαλιςμϋνοι.   

Η ΕΚΑΑ που μπορεύ να ϋχει χορηγηθεύ ςτουσ εν λόγω αςφαλιςμϋνουσ από τουσ αςφαλιςτικούσ 

φορεύσ των κρατών μελών από όπου προϋρχονται, μπορεύ να χρηςιμοποιεύται για επεύγουςεσ ό 

αναγκαύεσ παροχϋσ ςε εύδοσ, ΜΟΝΟ ςτισ περιπτώςεισ προςωρινόσ διαμονόσ ό 

μετακύνηςησ ΕΚΣΟ ΕΛΛΑΔΑ, ςτα υπόλοιπα κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ και 

ςε καμύα περύπτωςη δεν θα πρϋπει να γύνεται χρόςη τησ ΕΚΑΑ ό να απαιτεύται η υποβολό 
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αντιγρϊφου τησ ΕΚΑΑ για υποβολϋσ αςφαλιςμϋνων Ευρωπαώκών ΥΚΑ με ΑΜΚΑ – μονύμων 

κατούκων Ελλϊδασ. 

 

Σϋλοσ, ςασ ενημερώνουμε ότι για τα προαναφερόμενα η Τπηρεςύα μασ ϋχει ενημερώςει με το αρ. 

πρωτ. ΔΑ4Β/Υ207/38/04-10-2019 ϋγγραφό τησ, την Διεύθυνςη Ελϋγχου & Εκκαθϊριςησ 

προκειμϋνου να προβεύ ςε ενϋργειεσ αρμοδιότητϊσ τησ για την τροποπούηςη τησ Κ.Τ.Α. αρ. Β2β/οικ. 

38642/2016 «Έλεγχοσ και εκκαθϊριςη δαπανών ςυμβεβλημϋνων παρόχων υγεύασ», ωσ προσ το 

ςημεύο που αφορϊ ςτισ υποβολϋσ αςφαλιςμϋνων Ευρωπαώκών ΥΚΑ με ΑΜΚΑ για την ϊρςη τησ 

υποβολόσ ωσ φυςικού αρχεύου του αντιγρϊφου του φύλλου βιβλιαρύου ΕΥΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΣΑΜ) 

καθώσ και του ατομικού δελτύου χρϋωςησ αςθενό ςε όλεσ τισ κατηγορύεσ παρόχων και για όλεσ τισ 

υποβολϋσ που αφορούν αςφαλιςμϋνουσ Ευρωπαώκών ΥΚΑ. 

Κατϊ τα λοιπϊ, ςυνεχύζουν και ιςχύουν οι προηγούμενεσ οδηγύεσ που ϋχουν εκδοθεύ από την 

Διεύθυνςη Διεθνών Αςφαλιςτικών χϋςεων του ΕΟΠΤΤ. 

Προκειμϋνου να επιτευχθεύ ταχύτερα και πιο ϊμεςα η ενημϋρωςη του δικτύου παρόχων του 

Οργανιςμού, παρακαλεύται η Διεύθυνςη Πληροφορικόσ ςε ςυνεννόηςη με τη Διεύθυνςη Διεθνών 

Αςφαλιςτικών χϋςεων, να ςυνδρϊμει μϋςω αποςτολόσ προςωποποιημϋνων μηνυμϊτων ςτο 

μηχανογραφικό ςύςτημα  υποβολών eΔΑΠΤ. 

 

υν/α:   Έντυπο Επύςκεψησ Ευρωπαύου Αςφαλιςμϋνου (Ε.Ε.Ε.Α.) 

  
     Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

   

ΚΩΝ.  ΜΠΑΡΟΤ 

Ακριβϋσ Αντύγραφο 

      Σμόμα Γραμματεύασ ΕΟΠΤΤ 

 

 

 

Εςωτερικό Διανομό: 

1.     Γραφεύο Διοικότριασ 

2.     Γραφεύο Προώςταμϋνου Γενικόσ Διεύθυνςησ Οικονομικών Τποθϋςεων 

3.     Γραφεύο Προώςταμϋνου Γενικόσ Διεύθυνςησ Οργϊνωςησ & χεδιαςμού Αγορϊσ Τπηρεςιών Τγεύασ 

4.     Διεύθυνςη Ελϋγχου & Εκκαθϊριςησ 

5.     Διεύθυνςη Πληροφορικόσ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
 

1. ΕΟΠΤΤ 

Περιφερειακϋσ Διευθύνςεισ ΕΟΠΤΤ 

Σμόμα Παροχών Αςθενεύασ 

 

2. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

α. Γραφεύο Τπουργού 

β. Γραφεύα Αναπληρωτών Τπουργών 

γ. Γραφεύα Γεν. Γραμματϋων 

δ. Γενικό Διεύθυνςη Τπηρεςιών Τγεύασ 

ε. Διεύθυνςη Πρωτοβϊθμιασ Υροντύδασ Τγεύασ  

ζ. Αυτοτελϋσ Σμόμα Εποπτεύασ Ανϊπτυξησ και Λειτουργύασ ΕΟΠΤΤ 

η. Διεύθυνςη Διεθνών χϋςεων, Σμόμα Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 

      

 

3.  ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ 

1Η Τ.ΠΕ.  ΑΣΣΙΚΗ 
ΖΑΦΑΡΩΥ 3, 115 21 – ΑΘΗΝΑ 
info@1ypatt.gr 
 
2Η Τ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΘΗΒΩΝ 46-48, 185 43 – ΑΘΗΝΑ 
 
3Η Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΑΡΙΣΟΣΕΛΟΤ 16, 546 23 – ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
3ype@3ype.gr 
 
4Η Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 
ΑΡΙΣΟΣΕΛΟΤ 16, 546 23 – ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
4ype@4ype.gr 
 
5Η Τ.ΠΕ. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 
ΝΙΚΗΣΑΡΑ 18, 412 21 – ΛΑΡΙΑ 
info@dypethessaly.gr 
 
6Η Τ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΤ & ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ & ΤΠΑΣΗ 1, 264 41  
6ype@dypede.gr 
 
7Η Τ.ΠΕ. ΚΡΗΣΗ 
ΜΤΡΝΗ 26, 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
info@hc-crete.gr 

mailto:info@1ypatt.gr
mailto:3ype@3ype.gr
mailto:4ype@4ype.gr
mailto:info@dypethessaly.gr
mailto:6ype@dypede.gr
mailto:info@hc-crete.gr
ΑΔΑ: Ψ8ΒΟΟΞ7Μ-75Π
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ΕΟΠΤΤ – ΔΔΑ – ΣΜ. ΠΑΡ. ΑΘ. Ε ΕΙΔΟ Ε.Ε. – Μη υποχρεωτικό η  ςυμπλόρωςη και υποβολό Έντυπων Επύςκεψησ Ευρωπαύων Αςφαλιςμϋνων 
(Ε.Ε.Ε.Α.) και η υποβολό αντιγρϊφου τησ πρώτησ ςελύδασ βιβλιαρύου αςθενεύασ ΕΦΚΑ  ςτισ υποβολϋσ αςφαλιςμϋνων Ευρωπαώκών ΦΚΑ 

 
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 
 

7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (ΠΙ) 

ΠΛΟΤΣΑΡΦΟΤ 3, 106 75 – ΑΘΗΝΑ 

(email: pis@pis.gr)  
 

8. ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (ΕΙΒ) 

ΛΕΩΥ. ΚΗΥΙΙΑ 108, 115 26 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 

(email: info@seiv.gr) 

 

9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΕΜΥΤΣΕΤΙΜΟΤ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΤ & 

ΣΡΑΤΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ (ΠΑ.Τ.Π.Ο.Τ.) 

ΓΑΜΒΕΣΑ 6,  ΑΘΗΝΑ 

(email: pasypoy2012@gmail.com) 

 

10. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΠΑ.Τ.Π.Ι.Ε.) 

ΘΕΜΙΣΟΚΛΕΟΤ 1 & ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ, ΑΘΗΝΑ 

 

11. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Π.Υ..) 

ΠΕΙΡΑΙΩ 134 & ΑΓΑΘΗΜΕΡΟΤ, 1185 54 – ΑΘΗΝΑ 

(email: info@pfs.gr) 

 

 

mailto:pis@pis.gr
mailto:info@seiv.gr
mailto:pasypoy2012@gmail.com
ΑΔΑ: Ψ8ΒΟΟΞ7Μ-75Π
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