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GRČIJA 
 

Pristojni organ:  

ETHNIKOS ORGANISMOS PAROCHIS YPIRESION YGEIAS 

DIETHYNSI DIETHNON ASFALISTIK 

 12 Apostolou  Pavlou Str. 

151 23 Marousi, ATHENS Greece 

 

Nacionalna kontaktna točka za čezmejno zdravstveno varstvo: 

https://www.eopyy.gov.gr/ 

  

INFORMATIVNA BROŠURA O ZDRAVSTVENI OSKRBI V GRČIJI ZA IMETNIKE 
EVROPSKE KARTICE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA  
 

V Grčiji je bila s 1. 1. 2012 uvedena reforma na področju primarnega in sekundarnega zdravstvenega 

varstva. Ustanovljena je bila Organizacija nacionalnih zdravstvenih služb (EOPYY) in veljati je pričela 

Uredba o integriranem zdravstvenem varstvu (EKPY). Te spremembe vplivajo tudi na način in postopke 

uveljavljanja zdravstvenih storitev, zavarovancev držav članic EU, držav članic EGP (Islandija, Norveška, 

Liechtenstein) in Švice v Grčiji. 

 

Navedeni zavarovanci, ki začasno bivajo v Grčiji imajo z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja 

(EKZZ) ali certifikatom, ki začasno nadomešča evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (certifikat), 

pravico do uveljavljanja zdravstvenih storitev pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v okviru EOPYY. Na 

podlagi navedenih listin lahko prejemajo zdravstvene storitve, ki postanejo med njihovim bivanjem v 

Grčiji potrebne iz medicinskih razlogov, pri čemer se upošteva narava storitev in predvideno trajanje 

začasnega bivanja v Grčiji. Nujnost storitve oceni izključno izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je osebo 

sprejel na zdravljenje. EKZZ in certifikat krijeta tudi nujne storitve za dializo ledvic in terapijo s kisikom.  

 

Če imajo zgoraj navedene zavarovane osebe stalno prebivališče v Grčiji, jim morajo njihovi pristojni 

nosilci zdravstvenega zavarovanja izdati ustrezne obrazce oziroma listine. V tem primeru morajo 

najprej predložiti ustrezen obrazec poslovalnici/podružnici IKA – ETAM (Služba za registracijo) v svojem 

kraju prebivališča in prejeti zdravstveno knjižico. S tem pridobijo pravico do obiskovanja izvajalcev 

zdravstvenih storitev v okviru EOPYY pod enakimi pogoji in postopki, ki veljajo za grške zavarovance in 

ne le za nujne zdravstvene storitve.  

 

Opozarjamo, da so imetniki obrazcev E 123 ali DA1 upravičeni do zdravstvenih storitev le zaradi nezgod 

pri delu ali poklicnega obolenja. V teh primerih morajo zavarovanci najprej predložiti ustrezen obrazec 

poslovalnici/podružnici IKA – ETAM (Služba za registracijo) v svojem kraju prebivališča in prejeti 

zdravstveno knjižico, ki bo veljala le za posledice nezgod pri delu ali poklicnega obolenja, kot so 

navedene v obrazcih E 123 ali DAL.  

 

Imetniki obrazcev S2 so upravičeni do zdravstvenih storitev, ki se nanašajo le na njihovo načrtovano 

zdravljenje/oskrbo/hospitalizacijo, kot je navedeno v ustreznem obrazcu. V teh primerih morajo 

najprej predložiti ustrezen obrazec poslovalnici/podružnici IKA – ETAM (Služba za registracijo) v svojem 
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kraju prebivališča, ki bo veljal le za načrtovano zdravljenje/oskrbo/hospitalizacijo, kot je navedeno v 

obrazcih S2.  

 

V skladu z Uredbo o integriranem zdravstvenem varstvu (EKPY) so osnovni izvajalci zdravstvenih 

dejavnosti EOPYY, ki jih smejo zgoraj opredeljeni zavarovanci obiskovati, naslednji:  

 

1. Zdravstvene enote EOPYY (nekdanje Zdravstvene enote IKA – ETAM) 

2. Zdravniki Zdravstvenih enot EOPYY, ki sprejemajo bolnike v svojih zasebnih praksah 

3. Zasebni zdravniki, ki imajo sklenjeno pogodbo z EOPYY 

4. Ambulantne storitve Nacionalnega zdravstvenega sistema (ESY) 

5. Zdravstveni centri ESY 

6. Podeželske zdravstvene klinike 

7. Regionalne zdravstvene klinike 

8. Bolnišnice ESY za hospitalizacijo 

9. Zasebne klinike, ki imajo sklenjeno pogodbo z EOPYY 

10. Enote za kronično dializo – dializne enote 

 

Opozarjamo še, da morajo po EKPY zavarovanci plačati 15% stopnjo udeležbe za paraklinične teste, saj 

jih enote EOPYY ali ustanove ESY ne izvajajo. Poleg tega pa se stroškov za že plačane obiske, račune ali 

hospitalizacijo ne povrne.  

 

Za več informacij in seznam pogodbenih zdravnikov in zdravstvenih delavcev lahko obiščete spletno 

stran EOPYY, https://www.eopyy.gov.gr/.  

 

PREDSEDNIK 

GERASIMOS VOUDOURIS 

 

VEČ INFORMACIJ O ZDRAVSTVENIH IN DRUGIH SOCIALNIH PRAVICAH V GRČIJI 
 

https://www.eopyy.gov.gr/
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Greece_sl.pdf#PAGE=9

