Νοσηλεία στο Εξωτερικό
1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο
εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη
γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών Επιτροπών Εξωτερικού (Ε.Υ.Ε.Ε.) στις
περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος:
Α. Πάσχει από σοβαρό νόσημα, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στην
Ελλάδα είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστημονικά μέσα είτε γιατί δεν
εφαρμόζεται η ειδική ιατρική μέθοδος διάγνωσης και θεραπείας που απαιτείται
και με την προϋπόθεση ότι όλα τα παραπάνω είναι δυνατά στο εξωτερικό και
δεν αποτελούν πειραματική ή ερευνητική μέθοδο.
Β. Πάσχει από σοβαρό νόσημα, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στην
Ελλάδα εγκαίρως και μέσα στον ιατρικώς αναγκαίο χρόνο και η τυχόν
καθυστέρηση της αντιμετώπισής του θέτει σε κίνδυνο την κατάσταση της υγείας
του ασθενούς.
Γ. Αναχωρήσει επειγόντως για το εξωτερικό, χωρίς την προβλεπόμενη
διαδικασία προέγκρισης του Οργανισμού, γιατί υπάρχει ανάγκη άμεσης και
επείγουσας αντιμετώπισης της πάθησής του.
Δ. Βρίσκεται προσωρινά για οποιαδήποτε αιτία σε χώρα του εξωτερικού εκτός
Ε.Ε. και λόγω βίαιου, αιφνίδιου και αναπότρεπτου συμβάντος ασθενήσει
ξαφνικά και νοσηλευθεί σε θεραπευτήριο.
Εάν βρίσκονται σε χώρα της Ε.Ε. καλύπτονται με την Ε.Κ.Α.Α. Σε περίπτωση μη
χρήσης της θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τους
Κοινοτικούς Κανονισμούς, δηλαδή κοστολόγηση των δαπανών από τον αρμόδιο
φορέα της χώρας υποδοχής και απόδοση της δαπάνης, όπως ορίζεται από
αυτόν. Δεν απαιτείται έγκριση από την Ε.Υ.Ε.Ε. και για τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά δεν απαιτείται θεώρηση από ελληνική αρχή.
Στις περιπτώσεις Γ και Δ είναι δυνατή η εκ των υστέρων έγκριση της νοσηλείας
με γνωμάτευση της αρμόδια Ε.Υ.Ε.Ε.
2. Για να γνωματεύσουν οι Ειδικές Υγειονομικές Επιτροπές Εξωτερικού
απαιτείται η προσκόμιση από τον ασφαλισμένο των εξής δικαιολογητικών:
Για τις περιπτώσεις 1Α και 1Β γνωμάτευση Δ/ντή Κλινικής Κρατικού
Νοσοκομείου ή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου της
αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας ή Διευθυντή Ιδιωτικού
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου για καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.
Στη σχετική γνωμάτευση θα πρέπει να περιγράφεται με λεπτομέρεια το είδος
της πάθησης ή της βλάβης και το ανέφικτο της αντιμετώπισής της στην Ελλάδα.
Ειδικότερα για την περίπτωση 1Β απαιτείται πέραν της παραπάνω
γνωμάτευσης και βεβαίωση από δύο τουλάχιστον νοσηλευτικά ιδρύματα της
χώρας αντίστοιχης με την πάθηση του ασθενούς ειδικότητας, ανεξαρτήτως
νομικής μορφής, ότι λόγω πληρότητας κλινών δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν
το περιστατικό έγκαιρα.
Για την περίπτωση 1Γ απαιτείται:
Ιατρική έκθεση του νοσηλευτικού κέντρου του εξωτερικού, στην οποία θα
περιγράφεται αναλυτικά η πάθηση και το ιστορικό νοσηλείας και θα
αιτιολογείται η ανάγκη της κατεπείγουσας αντιμετώπισης του περιστατικού και

Γνωμάτευση Δ/ντή κλινικής κρατικού νοσοκομείου ή Πανεπιστημιακής κλινικής ή
Στρατιωτικού νοσοκομείου της αντίστοιχης με την πάθηση του ασθενούς
ειδικότητας ή Διευθυντή Καρδιοχειρουργικού Ιδιωτικού Κέντρου για
καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, με την οποία να πιστοποιείται με λεπτομέρεια
η σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενούς και να επισημαίνεται η αδυναμία
αντιμετώπισής της στην Ελλάδα και ότι η καθυστέρηση μετάβασης στο
εξωτερικό εγκυμονούσε κινδύνους για τη ζωή ή την υγεία του ασφαλισμένου.
Για την περίπτωση 1Δ απαιτείται η υποβολή από τον ασφαλισμένο ιατρικής
έκθεσης του νοσηλευτικού κέντρου του εξωτερικού στην οποία να περιγράφεται
λεπτομερώς η πάθηση και η αναγκαιότητα της άμεσης και επιβεβλημένης
νοσηλείας. Στην περίπτωση αυτή δεν αποδίδονται από τον Οργανισμό δαπάνες
εισιτηρίων, διαμονής και διατροφής του ασθενούς.
Ειδικότερα για τις περιπτώσεις μεταμόσχευσης ιστών και οργάνων στο
εξωτερικό αντί των ανωτέρω αναφερομένων απαιτείται η υποβολή:
Γνωμάτευσης Δ/ντή του αρμόδιου κατά περίπτωση Μεταμοσχευτικού Κέντρου
της χώρας, στην οποία να αιτιολογείται πλήρως και αναλυτικά ότι η αιτούμενη
μεταμόσχευση δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί στην Ελλάδα στον κρίσιμο
για την περίπτωση του ασθενούς χρόνο και βεβαίωσης με τη σύμφωνη γνώμη
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) για την αιτούμενη
μεταμόσχευση.
Ο χρόνος έγκρισης σε ότι αφορά στον προμεταμοσχευτικό έλεγχο στο εξωτερικό
δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα.
Δεν αποδίδονται δαπάνες διαμονής και διατροφής ασθενούς και συνοδού στο
εξωτερικό εν αναμονή μοσχεύματος πέραν του χρόνου λήξης του
προμεταμοσχευτικού ελέγχου.
3. Σε χώρες της Ε.Ε. η νοσηλεία του ασθενούς και προκειμένου για μεταμόσχευση
και η νοσηλεία του δότη, εγκρίνονται για Δημόσια ή Πανεπιστημιακά νοσοκομεία
ή φορείς ενταγμένους στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με βάση τα Έντυπα
Ε.Ε.
Αμοιβές ιατρών που δεν καλύπτονται από τα Έντυπα Ε.Ε., καθώς και τυχόν
συμμετοχή του ασθενή που προβλέπεται από την εσωτερική νομοθεσία της
χώρας υποδοχής δεν αποδίδονται από τον Οργανισμό.
Δαπάνες νοσηλείας ασφαλισμένων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια ή σε ιδιωτικές
πτέρυγες Κρατικών Νοσοκομείων, όπου τα κοινοτικά έντυπα δεν
γίνονται αποδεκτά, αποδίδονται μόνο στην περίπτωση που το περιστατικό
χρήζει άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης, γεγονός που θα πιστοποιείται
από πλήρως αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού ως
ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος και τυχόν καθυστέρηση εγκυμονεί
κίνδυνο για την ζωή ή την υγεία του ασθενούς, καθώς και από αιτιολογημένη
γνωμάτευση της Ε.Υ.Ε.Ε. Σε περίπτωση νοσηλείας σε ιδιωτικά θεραπευτήρια ή
σε ιδιωτικές πτέρυγες Κρατικών Νοσοκομείων, όπου τα κοινοτικά έντυπα δεν
γίνονται αποδεκτά θα προσκομίζεται βεβαίωση του Νοσοκομείου που να το
πιστοποιεί και να το αιτιολογεί.
Στην περίπτωση αυτή ο Οργανισμός αποδίδει δαπάνες σύμφωνα με τα
προσκομιζόμενα τιμολόγια της νοσηλείας και με συμμετοχή του ασφαλισμένου

σε ποσοστό 10% ανεξαρτήτως παθήσεως. Για παιδιά έως δέκα έξι (16) ετών
συμπληρωμένα, η συμμετοχή του ασφαλισμένου ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
των προσκομιζομένων τιμολογίων της νοσηλείας.
4. Η προγραμματισμένη νοσηλεία σε χώρες εκτός Ευρώπης εγκρίνεται και
αποδίδονται οι σχετικές δαπάνες, μόνο στην περίπτωση που το συγκεκριμένο
περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται σε Ευρωπαϊκή χώρα. Στην περίπτωση αυτή η
αναγκαιότητα της νοσηλείας πρέπει να αιτιολογείται σαφώς τόσο στη ιατρική
γνωμάτευση, όσο και στη γνωμάτευση της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής, στην
οποία θα αναφέρεται επιπλέον η αδυναμία αντιμετώπισης του περιστατικού
στην Ευρώπη, καθώς επίσης η χώρα και το νοσηλευτικό κέντρο στο οποίο θα
παρασχεθεί η νοσηλεία.
Εάν το περιστατικό αντιμετωπίζεται μεν σε χώρα της Ευρώπης, αλλά ο
ασφαλισμένος επιθυμεί να νοσηλευθεί σε άλλη μη Ευρωπαϊκή χώρα, τότε ο
Οργανισμός καλύπτει μόνο το 30% των δαπανών νοσηλείας των εξόδων
ταξιδιού και διαμονής−διατροφής.
5. Επίσης ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό στις
παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων:
α) Στους υπηρετούντες στο εξωτερικό ή σε όσους βρίσκονται με εκπαιδευτική
άδεια στο εξωτερικό.
β) Στους μονίμους κατοίκους στο εξωτερικό.
Στις περιπτώσεις 5α και 5β και εφόσον οι ασφαλισμένοι υπηρετούν ή διαμένουν
μόνιμα σε χώρα της Ε.Ε., θα πρέπει να ασφαλίζονται αποκλειστικά με τα
κοινοτικά έντυπα, όπως προβλέπεται από την Κοινοτική Νομοθεσία.
Για τους ασφαλισμένους της περίπτωσης 5α σε χώρες εκτός Ε.Ε., απαιτείται να
υποβάλουν δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η υπηρεσιακή τους
ιδιότητα στο εξωτερικό, καθώς και πρωτότυπες ιατρικές γνωματεύσεις,
αποδείξεις και εξοφλητικά τιμολόγια, θεωρημένα από το αρμόδιο Ελληνικό
Προξενείο ή την Πρεσβεία της χώρας που υπηρετούν, επίσημα μεταφρασμένα
στα Ελληνικά. Δεν εξετάζονται από την Ε.Υ.Ε.Ε. και προωθούνται για
εκκαθάριση, σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής που ισχύουν για αντίστοιχες
δαπάνες στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση που η νοσηλεία γίνει σε άλλη χώρα απ΄ αυτή που υπηρετούν και
είναι εκτός Ε.Ε. απαιτείται να υποβάλουν δικαιολογητικά ως ανωτέρω, τα οποία
εξετάζονται από την αρμόδια Ε.Υ.Ε.Ε. για να γνωματεύσει σχετικά.
Στην περίπτωση που επιθυμούν να μεταβούν για προγραμματισμένη νοσηλεία
σε άλλη χώρα απ’ αυτή που υπηρετούν, απαιτείται να υποβάλουν ιατρική
γνωμάτευση πλήρως αιτιολογημένη, όπου να αναφέρει ότι το περιστατικό δεν
μπορεί να αντιμετωπισθεί στη χώρα που υπηρετούν και θα πρέπει να
νοσηλευθούν σε άλλη χώρα. Τα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Ε.Υ.Ε.Ε. για
να γνωματεύσει σχετικά.
Απορριπτικές αποφάσεις των Ε.Υ.Ε.Ε. είναι δεσμευτικές για τον Οργανισμό.
6. Ως δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό θεωρούνται:
α. Η δαπάνη των ημερών νοσηλείας του ασθενή και του τυχόν δότη στο
θεραπευτήριο.
β. Η δαπάνη αμοιβών ιατρών, χειρουργού και αναισθησιολόγου στην περίπτωση

που η νοσηλεία πραγματοποιήθηκε σε χώρα εκτός Ε.Ε. ή σε ιδιωτικό
θεραπευτήριο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ. Οι δαπάνες των πάσης φύσεως εργαστηριακών, παρακλινικών εξετάσεων και
ειδικών θεραπειών που πραγματοποιήθηκαν εκτός νοσοκομείου για τη
διάγνωση της πάθησης ή την ολοκλήρωση της θεραπείας, εφόσον κρίθηκαν
απαραίτητες, αλλά και κάθε πρόσθετου είδους που είναι απαραίτητο για την
αντιμετώπιση της πάθησής του και την αποκατάστασή του μετά από σύσταση
του θεράποντος ιατρού του θεραπευτηρίου, στο οποίο νοσηλεύθηκε ο ασθενής.
δ. Το αντίτιμο των χορηγηθέντων φαρμάκων.
ε. Το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής του ασθενούς και του
τυχόν αναγκαίου συνοδού και προκειμένου για μεταμόσχευση και του δότη της
οικονομικότερης θέσης του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιήθηκε.
στ. Τα έξοδα διαμονής και διατροφής του ασθενούς, του τυχόν αναγκαίου
συνοδού και προκειμένου για μεταμόσχευση και του δότη, μέχρι του ποσού των
50 € για διαμονή και των 30 € για διατροφή ενός εκάστου, για μεν του ασθενή
και του δότη για όσο χρόνο βρίσκονται δικαιολογημένα εκτός Νοσοκομείου, για
δε του συνοδού για όλο το εγκριθέν διάστημα της παραμονής του στο εξωτερικό
με την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων που το πιστοποιούν.
ζ. Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τη μετάβαση ή την επιστροφή
του ασθενούς από το εξωτερικό, οι οποίες θα αναφέρονται σε σχετική ιατρική
γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού του εσωτερικού ή εξωτερικού αντίστοιχα,
αναγνωρίζονται οι παρακάτω δαπάνες και ύστερα από την σύμφωνη γνώμη της
Ε.Υ.Ε.Ε.:
1. Η δαπάνη αμαξιδίου εντός του αεροσκάφους.
2. Η δαπάνη φορείου εντός του αεροσκάφους.
3. Η μεταφορά ασθενούς με ασθενοφόρο από και προς το νοσοκομείο του
εξωτερικού.
4. Η μεταφορά του ασθενούς με ειδικό αεροσκάφος.
5. Οι δαπάνες συνοδού ιατρού.
6. Οι δαπάνες χρήσης οξυγόνου εντός του αεροσκάφους.
7. Επίσης ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταβάλει στους ασφαλισμένους του τις κάτωθι δαπάνες:
α. Δαπάνες εξόδων που αφορούν στην ανεύρεση δότη μυελού των οστών, καθώς
και των εξόδων μεταφοράς των μοσχευμάτων αυτών από το εξωτερικό στην
Ελλάδα με την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή,
δεν απαιτείται θεώρηση από προξενική ή πρεσβευτική αρχή, δεν εξετάζονται
από την Ε.Υ.Ε.Ε. και εκκαθαρίζονται από την αρμόδια Δ/νση.
β. Δαπάνες αποστολής δειγμάτων προς εξέταση στο
εξωτερικό με την υποβολή σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης Δ/ντή Κλινικής, όπου
να αναφέρεται η πάθηση, η ανάγκη αποστολής των δειγμάτων για εξέταση στο
εξωτερικό καθώς και ότι αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.
Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιολογητικά δεν εξετάζονται από την Ε.Υ.Ε.Ε. για
να γνωματεύσει σχετικά αλλά θεωρούνται από τους ελεγκτές ιατρούς του
Οργανισμού για την αναγκαιότητα των εξετάσεων.
8. Με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού ή του νόμιμου αναπληρωτή του,
προκαταβάλλεται μέρος ή το σύνολο των δαπανών νοσηλείας στο εξωτερικό

στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλευθεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο
εντός Ε.Ε. ή σε θεραπευτήριο εκτός Ε.Ε., καθώς και των δαπανών μετάβασης,
επιστροφής, διαμονής και διατροφής του ασθενούς και του συνοδού, για όσες
μέρες ορίζει η απόφαση της αρμόδιας Ε.Υ.Ε.Ε.. Απαραίτητη στην περίπτωση
αυτή θεωρείται η υποβολή από τον ασφαλισμένο βεβαίωσης του Νοσοκομείου
από την οποία θα προκύπτει το προϋπολογιζόμενο κόστος της νοσηλείας.
9. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου στο εξωτερικό που είχε μεταβεί για
νοσηλεία με έγκριση του Οργανισμού, καθώς και για τους υπηρετούντες στο
εξωτερικό, καλύπτονται οι δαπάνες ταρίχευσης και μεταφοράς της σορού του
αποβιώσαντος από το εξωτερικό στην Ελλάδα και σύμφωνα με τα
προσκομιζόμενα τιμολόγια.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση για δαπάνες ταρίχευσης και μεταφοράς της
σορού του αποβιώσαντος από το εξωτερικό στην Ελλάδα, ο Οργανισμός
αποζημιώνει μέχρι το ποσό των 5.000 € με την προσκόμιση των σχετικών
τιμολογίων.
Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας
με τα Κρατικά Νοσοκομεία του εξωτερικού και τις ιδιωτικές πτέρυγες αυτών.

