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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ, ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑ∆ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΙΑΤΡΩΝ, ΤΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ 

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. 

 

Από σήµερα ∆ευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011, οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ 

µπορούν να απευθύνονται για τις εξετάσεις τους και τη συνταγογράφηση 

φαρµάκων εκτός από τις µονάδες υγείας του ΙΚΑ, όπου αυτές λειτουργούν και 

στους συµβεβληµένους ιατρούς του ΟΠΑ∆ και του ΟΑΕΕ, όλων των 

ειδικοτήτων. 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ 

1. Ο ασφαλισµένος του ΙΚΑ µπορεί να επιλέξει έναν από τους 

συµβεβληµένους ιατρούς του ΟΠΑ∆ ή του ΟΑΕΕ και να κλείσει ο ίδιος 

ραντεβού για να εξεταστεί και να λάβει τη συνταγή για τα φάρµακά του. 

 

Το µοναδικό δικαιολογητικό που θα πρέπει να έχει ο ασφαλισµένος 

είναι το βιβλιάριο υγείας του. 

Οι εξετάσεις γίνονται χωρίς καµία επιβάρυνση του ασφαλισµένου, όπως και η 

προµήθεια των φαρµάκων για τα οποία καταβάλλεται µόνο η συµµετοχή που 

προβλέπεται. 

2. Ο ασφαλισµένος µπορεί να ενηµερωθεί για τους ιατρούς που είναι 

συµβεβληµένοι µε τον ΟΠΑ∆ και τον ΟΑΕΕ από το διαδίκτυο, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.ika.gr. Μπορεί επίσης να ενηµερωθεί από 

τα υποκαταστήµατα και παραρτήµατα του ΙΚΑ. 

3. Από την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011, οι ασφαλισµένοι µπορούν να 

απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο του ΙΚΑ στον αριθµό 184, για να 

ενηµερώνονται για τους ιατρούς κάθε περιοχής που είναι 

συµβεβληµένοι µε ΟΠΑ∆ και ΟΑΕΕ. Επίσης, από το ίδιο κέντρο θα 

ενηµερώνονται για τα συµβεβληµένα µε το ΙΚΑ διαγνωστικά κέντρα και 

εργαστήρια. 
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4. Για τις εργαστηριακές εξετάσεις, εφόσον αυτές αναγράφονται στα 

παραπεµπτικά των ιατρών, οι ασφαλισµένοι εξυπηρετούνται, εκτός 

των µονάδων του ΙΚΑ και από τα συµβεβληµένα µε το ΙΚΑ 

διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, µε άρση του προβλεποµένου 

πλαφόν. 

5. Για τη διανοµή των συνταγολογίων στους ασφαλισµένους θα υπάρξει 

νεότερη ανακοίνωση. Μέχρι τότε,  οι ασφαλισµένοι δεν χρειάζεται να 

προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Μετά την έναρξη της διαδικασίας 

παράδοσης των ατοµικών συνταγολογίων στους ασφαλισµένους, θα 

γνωστοποιηθεί η ηµεροµηνία έναρξης του νέου τρόπου 

συνταγογράφησης σε αυτά. 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΙΑΤΡΟΣ 

Οι ιατροί του ΟΠΑ∆-ΟΑΕΕ, που αποδέχονται την παροχή πρωτοβάθµιας 

περίθαλψης στους ασφαλισµένους ΙΚΑ, θα δέχονται τους ασφαλισµένους στα 

ιατρεία τους.  

Σε περίπτωση  που απαιτείται η έκδοση συνταγής χορήγησης φαρµάκων,  θα 

χρησιµοποιούν τα ατοµικά τους έντυπα αναγραφής φαρµάκων. Στα έντυπα 

αυτά θα αναγράφονται τα στοιχεία ασφαλισµένου, ο ΑΜΚΑ ιατρού και 

ασθενούς , η ηµεροµηνία και η ώρα εξέτασης, το διακριτικό «ιατρός 

συµβεβληµένος µε τον ΟΠΑ∆» ή «ιατρός συµβεβληµένος µε τον ΟΑΕΕ», 

καθώς και ο ειδικός τους αριθµός στον ΟΑΕΕ, η χορηγούµενη φαρµακευτική 

αγωγή και η αντίστοιχη συµµετοχή. Ανάλογη  συµπλήρωση θα γίνεται και στο 

βιβλιάριο υγείας του ασφαλισµένου. Η συνταγογράφηση γίνεται µε τις 

οριζόµενες από τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα διατάξεις. 

Σε περίπτωση απλής ιατρικής επίσκεψης ο ιατρός είναι υποχρεωµένος να 

αναγράφει σε διαφορετική σελίδα του ατοµικού του εντύπου τα ως άνω 

στοιχεία υπογεγραµµένα επιπλέον από τον ασθενή. Σε µηνιαία βάση τα 

έντυπα αυτά θα υποβάλλονται στο Ίδρυµα προκειµένου να αποζηµιωθούν οι 

γιατροί µε βάση τις διατάξεις του Π∆/τος 127/05 (ΦΕΚ 182 τ.Α΄).  Ο ιατρός 

αποζηµιώνεται για κάθε ιατρική πράξη µε τις αµοιβές που ορίζονται από το 

κρατικό τιµολόγιο. Η αµοιβή καταβάλλεται από το ΙΚΑ εντός 45 ηµερών από 

την υποβολή της συγκεντρωτικής κατάστασης. 
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Σε περίπτωση παραπεµπτικού παρακλινικών εξετάσεων επαναλαµβάνεται η 

ως άνω διαδικασία σε διαφορετική σελίδα του ατοµικού εντύπου του ιατρού. 

 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ 

Ο φαρµακοποιός εκτελεί τη συνταγή που αναγράφεται στο ατοµικό έντυπο 

του θεράποντος ιατρού µε επικόλληση των ταινιών γνησιότητας (κουπόνια) 

των χορηγούµενων φαρµάκων, µε την προϋπόθεση ότι αναγράφονται τα 

στοιχεία ιατρού και ασφαλισµένου και οι αριθµοί ΑΜΚΑ και των δύο. Κατά τα 

λοιπά εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα για τη 

συνταγογράφηση και τη διάθεση των φαρµάκων. Η εκτέλεση της συνταγής 

πιστοποιείται µε την υπογραφή του ασφαλισµένου.  

Η εξόφληση των συνταγών γίνεται από το ΙΚΑ µε την ίδια διαδικασία που 

ισχύει µέχρι σήµερα. Για τις συνταγές που εκτελούνται µέχρι την χρήση  των 

ατοµικών συνταγολογίων από τους ασθενείς, δεν απαιτείται θεώρηση. 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  

ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ 

Τα εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα που είναι συµβεβληµένα µε το ΙΚΑ, 

εκτελούν εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις, µε παραπεµπτικά ιατρών 

που είναι συµβεβληµένοι µε τον ΟΑΕΕ ή τον ΟΠΑ∆, εφόσον σε αυτά 

αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ιατρού και του ασφαλισµένου. 

Για την εκτέλεση των εξετάσεων  αυτών δεν απαιτείται θεώρηση, ενώ για τη 

µεταβατική περίοδο δεν ισχύει το ανώτατο προβλεπόµενο όριο εξετάσεων 

(πλαφόν).  

Η εκτέλεση των εξετάσεων πιστοποιείται µε την υπογραφή του ασφαλισµένου. 

Στο τέλος κάθε µήνα υποβάλλονται στο ΙΚΑ συγκεντρωτικές καταστάσεις 

παραπεµπτικών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για την εξόφλησή τους. 
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Επισηµαίνεται ότι για την πληρωµή των φαρµακοποιών, των ιατρών, 

των διαγνωστικών κέντρων και των εργαστηρίων, έχει κατατεθεί 

σχετική ρύθµιση από την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011 κατά τη 

συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του 

πολυνοµοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, που συζητείται στην 

Ολοµέλεια της Βουλής, την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011. Στη ρύθµιση 

προβλέπεται η νοµιµοποίηση της  πληρωµής από το ΙΚΑ κάθε ιατρικής 

πράξης (απλές εξετάσεις, διαγνωστικές και παρακλινικές εξετάσεις, 

φάρµακα) που γίνεται για ασφαλισµένους του από 7 Φεβρουαρίου 2011 

και εφεξής. 

 

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011 

 

 

     Ο Υπουργός Υγείας                 Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης      Εργασίας και Κοινωνικής  

                                                     Ασφάλισης 

 

 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ               ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 


