
Όια φζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη αζθαιηζκέλνη γηα ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Τγείαο 

(ΔΟΠΤΤ) 

Απφ ηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ ν ΟΠΑΓ, ην ΙΚΑ, ν ΟΑΔΔ, θαη ν ΟΓΑ έπαπζαλ λα 
πθίζηαληαη θαη ελζσκαηψζεθαλ ζε έλα θνξέα (σο πξνο ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 
πεξίζαιςε), ηνλ ΔΟΠΤΤ, ν νπνίνο θαιχπηεη πηα 9,5 εθαη. αζθαιηζκέλνπο ! ΣΑ ΝΔΑ 
παξνπζηάδνπλ ζήκεξα κε απιφ ηξφπν (κε ηε κέζνδν ησλ εξσηήζεσλ – απαληήζεσλ) 
φια φζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη αζθαιηζκέλνη. 
 
Τη είλαη ν ΕΟΠΥΥ θαη πνηνπο αζθαιηζκέλνπο αθνξά; 

Δίλαη ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο, κε θηινδνμία λα 
επαλαθέξεη ηνλ αζθαιηζκέλν ζην επίθεληξν ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Αθνξά ηνπο 
αζθαιηζκέλνπο ησλ ηακείσλ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ΟΑΔΔ, ΟΠΑΓ/ΣΤΓΚΤ, ΟΓΑ θαη ηα κέιε ησλ 
νηθνγελεηψλ ηνπο πνπ έρνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε.Απφ πνηεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο 
εμππεξεηνχληαη νη δηθαηνχρνη ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη πνπ κπνξεί θαλείο λα ελεκεξσζεί γηα 
ηνπο γηαηξνχο;  
Οη δηθαηνχρνη εμππεξεηνχληαη απφ: 
 
- πκβεβιεκέλνπο ηδηψηεο γηαηξνχο. Η Λίζηα ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ ΔΟΠΤΤ 
ηδησηψλ ηαηξψλ ππάξρεη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΟΠΤΤ 

(http://www.eopyy.gov.gr/) ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ εληαζζφκελσλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ 

Σακείσλ (ΙΚΑ-ΔΣΑΜ (http://www.ika.gr/), ΟΑΔΔ (http://www.oaee.gr/), ΟΠΑΓ 

(http://www.opad.grνγα/ (http://www.oga.gr/) θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο (http://www.e-syntagografisi.gr/). 
 
- Με ζπκβεβιεκέλνπο αιιά πηζηνπνηεκέλνπο γηα ζπληαγνγξάθεζε γηαηξνχο (κφλν 
γηα ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ-εμεηάζεσλ) 
 
- Πνιπταηξεία θαη ηαηξεία ηνπ Οξγαληζκνχ (Μνλάδεο Τγείαο πξψελ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ) Η 
Γ/λζε ησλ πνιπταηξείσλ-ηαηξείσλ ηνπ ΔΟΠΤΤ (πξψελ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ) κπνξεί λα βξεζεί 
απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ: 
 
- Κέληξα Τγείαο, Πεξηθεξεηαθά θαη Αγξνηηθά Ιαηξεία 
 
- Δμσηεξηθά ηαηξεία ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ 
 
Πώο θιείλσ ξαληεβνύ ζε γηαηξό ηνπ ΕΟΠΥΥ;  

 
·Μέζσ ηνπ 184 [γηα ηηο δνκέο ηνπ ΔΟΠΤΤ (πξψελ ΙΚΑ)] 
 
·Με απ’ απεπζείαο ηειεθσληθή ζπλελλφεζε κε ηνλ ζπκβεβιεκέλν γηαηξφ. Θα 
ελεκεξψλνκαη ππνρξεσηηθά απφ απηφλ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ην εάλ ζα ππάξρεη 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε (εάλ έρεη ζπκπιεξψζεη ην πιαθφλ ή πφηε κπνξεί λα κε 
δερζεί). 
 
Εάλ επηζθεθζώ ζπκβεβιεκέλν κε ηνλ ΕΟΠΥΥ γηαηξό ζα πιεξώζσ επίζθεςε; 
Οη ζπκβεβιεκέλνη γηαηξνί ηνπ ΔΟΠΤΤ δελ δηθαηνχληαη θακία επηπιένλ ακνηβή απφ 
ηνπο δηθαηνχρνπο, γηα ηνπο πξψηνπο 50 αζζελείο πνπ εμεηάδνπλ θάζε εβδνκάδα θαη 
γηα ηνπο 200 ηνπ κήλα. 
 
Τί πξέπεη λα έρσ καδί κνπ θαηά ηελ επίζθεςή κνπ ζηνπο γηαηξνύο ηνπ ΕΟΠΥΥ; 

Σν αζθαιηζηηθφ κνπ βηβιηάξην ζεσξεκέλν γηα ην ηξέρνλ έηνο. Σν βηβιηάξηφ κνπ ην 
ζεσξψ φπνπ ην ζεσξνχζα έσο ζήκεξα 

http://www.eopyy.gov.gr/
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http://www.oga.gr/
http://www.e-syntagografisi.gr/


 
Υπάξρεη σξάξην ζηνπο γηαηξνύο ηνπ ΕΟΠΥΥ; 
Οη γηαηξνί αθνινπζνχλ ην σξάξην ηνπ ηαηξείνπ ηνπο. 
 
Τη ηζρύεη γηα ηνλ εκβνιηαζκό ησλ παηδηώλ; 

 
Οη εκβνιηαζκνί ησλ παηδηψλ θαη ελειίθσλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο 
Δκβνιηαζκψλ (Δ.Π.Δ.) παξέρνληαη ΓΩΡΔΑΝ (ηαηξηθή επίζθεςε θαη εκβφιην) ζηνπο 
ηαζκνχο Πξνζηαζίαο Μάλαο Παηδηνχ & Δθήβνπ (ΙΚΑ) θαη ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε 
ηνλ ΔΟΠΤΤ ηδηψηεο ηαηξνχο (ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο 
ζχκβαζήο ηνπο). ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο επηιέμεη ηδηψηε ηαηξφ κε 
ζπκβεβιεκέλν κε ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη ν νπνίνο έρεη δηθαίσκα ειεθηξνληθήο 
ζπληαγνγξάθεζεο, ηα εκβφιηα ηνπ Δ.Π.Δ. ζπληαγνγξαθνχληαη κε 0% ζπκκεηνρή ηνπ 
αζθαιηζκέλνπ, αιιά ε ηαηξηθή επίζθεςε θαη ε δηελέξγεηα ηνπ εκβνιίνπ δελ 
απνδεκηψλεηαη απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ. 
 
Πνηεο είλαη νη παξνρέο ηνπ ΕΟΠΥΥ γηα ηα λέα δεπγάξηα πνπ ζέινπλ λα 
απνθηήζνπλ παηδί; 

ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ παξέρνληαη δσξεάλ νη εμεηάζεηο πξνγελλεηηθνχ 
ειέγρνπ φπσο νξίδνληαη ζηνλ Δληαίν Καλνληζκφ Παξνρψλ Τγείαο ηνπ ΔΟΠΤΤ. ε φηη 
αθνξά ηνλ ηνθεηφ, θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ρξεκαηηθφ βνήζεκα 900 €, 1200 € γηα 
δίδπκε θχεζε θαη 1600 € γηα ηξίδπκε θχεζε, εθφζνλ δελ απνδίδεηαη ΚΔΝ. 
 
Σηηο παξαθιηληθέο εμεηάζεηο ππάξρεη ζπκκεηνρή; 

Όιεο νη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Δληαίν Καλνληζκφ 
Παξνρψλ Τγείαο ηνπ ΔΟΠΤΤ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ: 
 
· ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ εληφο ησλ Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ Οξγαληζκνχ 
(πξψελ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ) ή ησλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ ΔΤ. 
 
· κε 15% ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνχρνπ ζε ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ Οξγαληζκφ 
δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα 
 
· δελ πξνβιέπεηαη θακία απνδεκίσζε ζην δηθαηνχρν ζε κε ζπκβεβιεκέλν 
δηαγλσζηηθφ εξγαζηήξην. 
 
Πνύ θιείλσ ξαληεβνύ γηα εμεηάζεηο ζε Μνλάδεο Υγείαο ηνπ ΕΟΠΥΥ ή ζε 
ζρεκαηηζκνύο ηνπ ΕΣΥ; 

 
Γηα λα θιείζσ ξαληεβνχ γηα εμεηάζεηο 
 
Α) ζε Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΔΟΠΤΤ: 184 
 
Β) ζε ζρεκαηηζκνχο ηνπ ΔΤ: 1535 
 
Γηα ξαληεβνχ κε ηα ζπκβεβιεκέλα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα θαη ζπκβεβιεκέλνπο 
ηαηξνχο, ν δηθαηνχρνο επηθνηλσλεί απ’ επζείαο κε ηα εξγαζηήξηα ή ηνπο 
ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνχο αληίζηνηρα. 
 
Σε πνηνπο ειεγθηέο ηαηξνύο απεπζύλνκαη; 

Όπνπ απεπζπλφκνπλ έσο ζήκεξα (ειεθηξνληθά παξαπεκπηηθά θαη ζπληαγέο δελ 
απαηηνχλ ζεψξεζε). Όινη νη ειεγθηέο ησλ εληαζζφκελσλ ηακείσλ (ΙΚΑ-ΔΣΑΜ, ΟΑΔΔ, 
ΟΠΑΓ, ΟΓΑ), κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ. 
 
Εάλ λνζειεπζώ ζε κε ζπκβεβιεκέλε θιηληθή ζα πάξσ πίζσ ηα ρξήκαηα πνπ 



πιήξσζα; 

Όρη, δελ απνδίδεηαη δαπάλε λνζειείαο ζε κε ζπκβεβιεκέλε θιηληθή. 
 
Εάλ εμεηαζζώ ζε κε ζπκβεβιεκέλν ηαηξό θαη κνπ ζπληαγνγξαθήζεη θάξκαθα 
θαη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο ηελ δαπάλε ηελ αλαγλσξίδεη ν ΕΟΠΥΥ; 

Μφλν εάλ ηα θάξκαθα θαη νη εμεηάζεηο έρνπλ ζπληαγνγξαθεζεί ειεθηξνληθά. 
 
Εάλ εμεηαζζώ ζε κε ζπκβεβιεκέλν ηαηξό θαη κνπ γξάςεη νξζνπεδηθά 
βνεζήκαηα, γπαιηά, θιπ αλαγλσξίδεηαη ε δαπάλε; 
Όρη, δελ αλαγλσξίδεηαη. 
 
Πνύ ζα ππνβάινπλ αηηήζεηο νη δηθαηνύρνη γηα κεηάβαζε ζην εμσηεξηθό; 
ην κεηαβαηηθφ ζηάδην ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΠΤΤ, νη αζθαιηζκέλνη ζα απεπζχλνληαη 
ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ ηακείσλ, απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη. 
 
Έρνπλ δηθαίσκα αλαγξαθήο αλαξξσηηθώλ αδεηώλ νη ζπκβεβιεκέλνη κε ηνλ 
ΕΟΠΥΥ ηαηξνί; 

Ναη, ζηα πξνζσπηθά ηνπο ζπληαγνιφγηα ή ζηα αδεηνιφγηα ησλ Τγεηνλνκηθψλ δνκψλ 
ηνπ ΔΟΠΤΤ (πξψελ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ). Αλακέλνληαη ζρεηηθέο νδεγίεο. 
 
Πνύ απεπζύλνκαη ύζηεξα; 

ηηο Τπεξεζίεο πνπ απεπζπλφκνπλ θαη πξηλ ηηο 31/12/11. 
 
Σε ηί ζέζε δηθαηνύκαη λα λνζειεπζώ ζε ζπκβεβιεκέλε θιηληθή; 

Ο ΔΟΠΤΤ θαιχπηεη ηε λνζειεία ζε ζπκβεβιεκέλεο ηδησηηθέο θιηληθέο ζε ηεηξάθιηλν. 
 
Είκαη αζθαιηζκέλνο ηνπ ΟΓΑ. Δηθαηνύκαη λα λνζειεπζώ ζε ζπκβεβιεκέλε 
θιηληθή ηνπ ΕΟΠΥΥ; 

Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΟΓΑ έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ 
ΔΟΠΤΤ. 
 
Τη πεξηιακβάλεη ε θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζηνλ ΕΟΠΥΥ; 

Η θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε πεξηιακβάλεη ηα αλαγθαία θάξκαθα, ζθεπάζκαηα εηδηθήο 
δηαηξνθήο θαη αλαιψζηκα πγεηνλνκηθά πιηθά. 
 
Πόηε παξέρνληαη ηα θάξκαθα; 
Σα θάξκαθα παξέρνληαη κφλν εθφζνλ θπθινθνξνχλ λφκηκα, ππάξρεη έγθξηζε λα 
ρνξεγνχληαη κφλν κε ηαηξηθή ζπληαγή αλεμάξηεηα απφ ηελ νλνκαζία θαη ηε κνξθή θαη 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εληαίν θαηάινγν ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ ηδηνζθεπαζκάησλ. 
Φάξκαθα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξλεηηθή ιίζηα, φπσο απηή ηζρχεη θάζε θνξά, δελ 
απνδεκηψλνληαη. 
 
Τί ηζρύεη γηα ηα θάξκαθα πνπ δελ θπθινθνξνύλ ζηελ Ειιάδα; 
Καη’ εμαίξεζε δχλαηαη λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα θαηαβάιιεηαη ε αμία ηδηνζθεπαζκάησλ 
πνπ δελ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ζεξαπείαο κε θάξκαθα 
πνπ δελ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα γλσκαηεχνπλ επηηξνπέο ηνπ Σακείνπ. Σα 
αλσηέξσ θάξκαθα παξέρνληαη κφλν απφ ηα θαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ ή ηα θξαηηθά 
λνζνθνκεία. 
 
Σε πνηα έληππα εθδίδνπλ νη ηαηξνί ζπληαγέο; 

Οη ηαηξνί είηε εθδίδνπλ ειεθηξνληθέο ζπληαγέο ή εάλ είλαη ζπκβεβιεκέλνη κε ην 
ΔΟΠΤΤ ζπληαγνγξαθνχλ ζην ζπληαγνιφγην εληαίνπ ηχπνπ, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφλ 
λα ζπληαγνγξαθήζνπλ ειεθηξνληθά. Κάζε θάξκαθν ζα ζπληαγνγξαθείηαη απφ ηαηξφ 
ηεο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. Η ζπληαγή ησλ θαξκάθσλ κπνξεί λα εθηειεζηεί εληφο 



πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη ζεσξεζεί απφ ηνλ αξκφδην 
ειεγθηή ηαηξφ, φπνπ ηνχην πξνβιέπεηαη. 
 
Υπάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε όζνλ αθνξά ζηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο γηα 
ρνξήγεζε θαξκάθσλ; 

Σν γεληθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αζθαιηζκέλσλ φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ 
νξγαληζκψλ γηα θάξκαθα αλέξρεηαη ζην 25% ηεο αμίαο απηψλ. Τπάξρνπλ εηδηθέο 
θαηεγνξίεο παζήζεσλ γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη πνζνζηφ 10% θαη 0% θαη έρνπλ 
γλσζηνπνηεζεί ζηνπο γηαηξνχο. 
 
Τί πνζόηεηα θαξκάθνπ δηθαηνύηαη λα ζπληαγνγξαθήζεη ν ηαηξόο; 

ηηο ζπληαγέο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κφλν νη πνζφηεηεο θαξκαθεπηηθψλ 
ηδηνζθεπαζκάησλ γηα ζεξαπεία 1 κελφο. Δηδηθά γηα ρξφληεο παζήζεηο κπνξεί λα 
εθδίδεηαη απφ ηνπο ηαηξνχο δίκελε ή ηξίκελε επαλαιακβαλφκελε ζπληαγή, ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 
Αζθαιηζκέλνο πξνζέξρεηαη ζηα θαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνύ γηα λα παξαιάβεη 
θάξκαθν πςεινύ θόζηνπο. Θα θαηαβάιιεη ζπκκεηνρή; 

Η ρνξήγεζε θαξκάθσλ απφ ηα Φαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ γίλεηαη ρσξίο ζπκκεηνρή 
ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε (εθηφο ησλ δίκελσλ). 
 
Εάλ επηζπκώ επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ΕΟΠΥΥ ή ζέισ λα δηαηππώζσ 
παξάπνλα θαη θαηαγγειίεο γηα παξόρνπο πγείαο ηνπ Οξγαληζκνύ, πνύ 
απεπζύλνκαη; 
Απεπζχλνκαη ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΔΟΠΤΤ, Κεθηζίαο 39, ΣΚ 151-23, 
Μαξνχζη, fax: 210 6871789 
. 
(Πεγή: ΣΑ ΝΔΑ) 

 


