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ΘΕΜΑ: «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ Α.Υ.Σ » 

Σας γνωρίζουµε ότι µε την αρ. Πρωτ.: ∆Υιδ/γ.π.18484/25-2-2014 

συγκροτήθηκε Ανώτατο Υγειονοµικό Συµβούλιο (Α.Υ.Σ.) στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Η αρµοδιότητα του Ανώτατου Υγειονοµικού Συµβουλίου είναι εκτός των 

άλλων : «η κατ’ εξαίρεση γνωµάτευση για τις περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται 

η νοσηλεία στο εξωτερικό, τον τρόπο, η διαδικασία έγκρισης της νοσηλείας του 

ασθενούς, το ύψος της δαπάνης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια έως τη 

σύσταση και συγκρότηση των αρµοδίων ειδικών υγειονοµικών επιτροπών για λόγους 

δηµοσίου συµφέροντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών 

Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως εκάστοτε ισχύει». 

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισµού καθώς και οι Υπηρεσίες του 

ΙΚΑ που έχουν την αρµοδιότητα να δέχονται αιτήµατα ασφαλισµένων για µετάβαση 

στο εξωτερικό για νοσηλεία, θα παραλαµβάνουν τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά 

νοσηλείας για την µετάβαση στο εξωτερικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου 

Κανονισµού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στη συνέχεια θα τα διαβιβάζουν 
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στο Ανώτατο Υγειονοµικό Συµβούλιο (Α.Υ.Σ.), προκειµένου να γνωµατεύσουν κατά 

περίπτωση, στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επί της οδού Αποστόλου 

Παύλου 12, Μαρούσι υπ’ όψιν ΑΥΣ.  

Μετά την έγκριση από το Ανώτατο Υγειονοµικό Συµβούλιο (Α.Υ.Σ.) και την 

επιστροφή του φακέλου στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του ΙΚΑ 

αντίστοιχα που τα διαβίβασε, θα εκδίδεται απόφαση έγκρισης µετάβασης και θα 

αποστέλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για υπογραφή από τον 

Πρόεδρο, µε την ίδια διαδικασία που ίσχυε µέχρι τώρα.  

Για το ΙΚΑ θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ίσχυε µέχρι σήµερα. 

Τα ανωτέρω αποτελούν υποχρέωση για όλες τις Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

και του ΙΚΑ.  

Κοινοποίηση  

         1. Γραφείο Προέδρου 

         2. Γρ. Αντιπρόεδρου Α 

3. Γρ. Αντιπρόεδρου Β 

4. ΑΥΣ 

5. Γρ. Γεν. ∆/νσης  

 

Ο  ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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