
ΕΞΟΔΑ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
     
 Ο Τομέας (Ταμείο)  καταβάλει βάσει του Π.Δ. 416/22-6-1989, τα έξοδα μετακινήσεως που 
αφορά τους νεφροπαθείς ασφαλισμένους, οι οποίοι προκειμένου να μεταβούν κάθε φορά για 
αιμοκάθαρση δικαιούνται  για έξοδα μετακίνησης με ταξί.  
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση του στις 30-7-2008 (Εγκύκλιος 108/22-8-2008) 
αποφάσισε και αναπροσάρμοσε τα έξοδα μετακίνησης των νεφροπαθών ασφαλισμένων του 
Τομέα για την πραγματοποίηση αιμοκαθάρσεων, ως εξής: 
Για μετακινήσεις ασφαλισμένων για αιμοκάθαρση εντός των ορίων των πόλεων Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης, όπου έχουν την μόνιμη κατοικία τους, Ευρώ δέκα έξι (€ 16,00) ανά 
αιμοκάθαρση. 
Για μετακινήσεις ασφαλισμένων για αιμοκάθαρση εντός των ορίων των λοιπών πόλεων, όπου 
έχουν την μόνιμη κατοικία τους, Ευρώ εκατόν πενήντα (€ 150,00) ανά μήνα. 
Η πληρωμή γίνεται με την προσκόμιση βεβαίωσης για την πραγματοποίηση των αιμοκαθάρσεων 
η οποία θα αναφέρει ότι ο ασθενής μετακινείται με ΤΑΞΙ. 
 
Β)  Για τους μετακινούμενους για αιμοκάθαρση εκτός των ορίων των πόλεων καθώς και για 
τους παραθεριστές που εξ ανάγκης μετακινούνται για αιμοκάθαρση, καταβάλλονται τα έξοδα 
μετακινήσεως με δημοσίας χρήσεως επιβατικά αυτοκίνητα (ταξί, αγοραία) σύμφωνα με την 
χιλιομετρική απόσταση και την προσκόμιση της απόδειξης, αφού εγκριθούν από το Δ.Σ.  
Εάν κάποιος νοσηλεύεται, τα έξοδα μετακινήσεως θα αποδίδονται με κλάσμα εφόσον δεν 
πραγματοποιούνται εντός του μήνα όλες οι μετακινήσεις για αιμοκάθαρση. 
 
Γ)  Για την καταβολή των εξόδων πρέπει να προσκομίζονται στο Τομέα τα ακόλουθα: 
Το βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου. 
Ιατρική βεβαίωση για την πάθηση και βεβαίωση για την πραγματοποίηση των αιμοκαθάρσεων 
ανά ημερομηνία, κάθε μήνα. 
Βεβαίωση για την ανάγκη πραγματοποιήσεως των αιμοκαθάρσεων σε άλλη πόλη, όταν δεν 
υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποιήσεως τους εντός των ορίων της πόλεως κατοικίας του 
ασφαλισμένου και 
Βεβαίωση χιλιομετρικής αποστάσεως, για τις περιπτώσεις χρησιμοποιήσεως ταξί ή αγοραίου. 
Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα ανωτέρω, στο Τμήμα Παροχών Αττικής τηλέφωνα 
2103605861 & 2103623433 ή στο Τμήμα Παροχών Επαρχίας 2103606240 & 2103623433. 
   
Δ)  Επίσης έξοδα μετακίνησης δικαιούνται και όσοι ασφαλισμένοι πρέπει να μετακινηθούν σε 
άλλη πλησιέστερη πόλη για την διενέργεια εξετάσεων ή γενικά ιατρικών πράξεων που δεν 
μπορούν να πραγματοποιηθούν στον τόπο της κατοικίας τους. Εν προκειμένω η μετακίνησης 
καλύπτεται με λεωφορείο ή με Β΄ θέση σιδηροδρόμου και Β΄ θέση πλοίου. Αν η μετακίνηση 
πραγματοποιηθεί μέσω Ι.Χ., τότε καλύπτεται με την τιμή του εισιτηρίου του λεωφορείου μετά 
από απόφαση του Δ.Σ. 
 
ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠΤΠΓΑΕ 
Σε εξαιρετικές και απόλυτα αιτιολογημένες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα να πληρωθεί και 
αεροπορικό εισιτήριο. Επίσης σε ειδικές περιπτώσεις καλύπτεται και μετακίνηση συνοδού του 
ασθενούς. 



Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή, η οποία εξαρτάται από την έγκριση του 
Προϊσταμένου της Υγειονομικής Υπηρεσίας, πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου. 
Γνωμάτευση του ιατρού που αναφέρει το απαραίτητο της διενέργειας των εξετάσεων και  την 
ανάγκη μετακίνησης στην συγκεκριμένη πόλη, καθώς επίσης αν χρειάζεται και συνοδός. Σε 
περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με αεροπλάνο αυτό πρέπει να αναφέρεται ρητά. 
Βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου της οικείας περιοχής για την μη ύπαρξη ιατρού της 
συγκεκριμένης ειδικότητας ή για την αδυναμία εκτέλεσης της συγκεκριμένης εξέτασης ή 
ιατρικής πράξης στην περιοχή. 
Τα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής, ή αν η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε με Ι.Χ. ή με 
αεροπλάνο, βεβαίωση του ΚΤΕΛ ή του πράκτορα (ανάλογα την περίπτωση), για το κόστος 
μετακίνησης με τα προβλεπόμενα μέσα. 
Οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο που αφορά την πραγματοποίηση της εξέτασης ή της 
νοσηλείας στην πόλη προς την οποία έγινε η μετακίνηση. 
 


