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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
     Αθήνα,   07 / 11 / 2014 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Α.Π.:    97740 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 

-----------------------------------------------------------------------------------  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΟΠΥΥ 

Αριστοτέλους 17, 10443, Αθήνα 

Πληροφορίες: Κ.Χ. Πέρες, Ε. Καπατσούλια 

Τηλ. 213 216 1606, 210 5233776, 210 8831577 

Ηλ. ταχ. intrel@moh.gov.gr  

pfy@moh.gov.gr 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Θέμα: «Παροχή οδηγιών σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχει το Εθνικό Σημείο Επαφής και τη 

συγκέντρωση στοιχείων στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης.» 

Σχετ.: 1. Ο Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α’/9-12-2013) με θέμα «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9
ης

 

Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής 

υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις» 

2. Η υπ’ αριθμ. Υ9α/87340/8-10-2014 (ΦΕΚ 2774/Β/16-10-2014) Κ.Υ.Α. με θέμα «Γενικές αρχές για 

τον υπολογισμό των εξόδων που πρόκειται να επιστραφούν σε ασφαλισμένο στα πλαίσια της 

διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 7 του Ν. 4213/2013)» 

3. Η υπ’ αριθμ. Υ9α/79323/15-09-2014 (ΦΕΚ 2459/Β/16-09-2014) Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός των 

περιπτώσεων υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί να υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση (άρθρο 

8 του Νόμου 4213/2013)» 

4. Η υπ’ αριθμ. Υ9α/76908/05-09-2014 (ΦΕΚ 2425/Β/11-09-2014) Υ.Α. με θέμα «Διοικητικές 

διαδικασίες για τη χρήση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (άρθρο 9 του Ν. 4213/2013)» 

5. Η υπ’ αριθμ. 166/17-3-2014 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΑΔΑ: ΒΙΦΓΟΞ7Μ-ΦΘΩ) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και την ανάγκη ομαλής λειτουργίας του 

Εθνικού Σημείου Επαφής, όπως αυτό συστάθηκε με το σχετ. 1 και λειτουργεί σύμφωνα με το σχετ. 5, 

σας γνωρίζουμε ότι:  

Το Εθνικό Σημείο Επαφής πρέπει να ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο, κατόπιν αιτήσεως, για: 

 Τα στοιχεία επαφής των Εθνικών Σημείων Επαφής των λοιπών κρατών μελών της Ε. Ένωσης. 

 Τα στοιχεία των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. 

 Το δικαίωμα των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης να προσφέρουν περίθαλψη ή τους 

τυχόν περιορισμούς στη λειτουργία τους ή στο δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος. 

 Τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας και ασφάλειας που τυχόν 

εφαρμόζονται από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. 

ΠΡΟΣ: 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Εθνικό Σημείο Επαφής 
Κηφισίας 39, 15123, Μαρούσι 
Κοινοποίηση: 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Γραφείο Προέδρου 
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 Τις διατάξεις για την εποπτεία και την αξιολόγηση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στα νοσοκομεία. 

 Τα δικαιώματα των ασθενών και τις διαδικασίες υποβολής παραπόνων, τους μηχανισμούς 

άσκησης ενδίκων μέσων, τις νομικές και διοικητικές επιλογές για διευθέτηση διαφορών, 

περιλαμβανομένης της πρόκλησης βλάβης από τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. 

 Τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και τις διαδικασίες επιστροφής εξόδων στον 

ασφαλισμένο για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη είτε φάρμακα είτε 

ιατροτεχνολογικά βοηθήματα. 

 Τους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και τις διαδικασίες για τη λήψη προηγούμενης 

έγκρισης. 

 Τις διοικητικές διαδικασίες για τη χρήση διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. 

 Τη διάκριση μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχει στους ασθενείς η Οδηγία 2011/24/ΕΕ, 

όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το σχετ.1 και όσων απορρέουν από τον 

Κανονισμό (ΕΚ) 883/2004. 

 Τα χρονικά όρια εντός των οποίων πρέπει να διεκπεραιωθούν οι αιτήσεις για διασυνοριακή 

υγειονομική περίθαλψη, είτε προηγούμενης έγκρισης είτε επιστροφής εξόδων, σύμφωνα με 

το σχετ. 4. 

 Την αναγνώριση και την εκτέλεση συνταγών που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος και 

εκτελούνται σε άλλο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4213/2013. 

 Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις συνταγές οι οποίες εκδίδονται σε κράτος 

μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο εκτελούνται, προκειμένου να επαληθεύεται η 

γνησιότητά τους και να γίνεται η ταυτοποίηση του συνταγογραφούμενου φαρμάκου, όπως 

ορίζεται στο άρθ. 10, παρ. 2 του Ν. 4213/2013. 

 

 

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω και την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του 
Εθνικού Σημείου Επαφής. 

 

        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

  

 

               ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

 

 

Εσωτ. Διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού Υγείας 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέως 
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας  
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας 
5. Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής Υγείας (3) 
6. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης 
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