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Η καταβολή των χρημάτων γίνεται μόνο στο 

Τμήμα Κίνησης Ασθενών και ακολουθεί η 

έκδοση του σχετικού παραστατικού, το οποίο 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη φορολογι-

κή σας δήλωση. 

Η οποιαδήποτε άλλη αξίωση για την καταβολή 

χρημάτων είναι παράνομη και θα πρέπει να την 

καταγγείλετε άμεσα, προκειμένου να τεθούν σε 

εφαρμογή οι απαιτούμενες διαδικασίες.  

 

ΕΕΠΕΙΓΟΥΣΑΠΕΙΓΟΥΣΑ    ΕΕΙΣΑΓΩΓΗΙΣΑΓΩΓΗ  

 Η εισαγωγή γίνεται από το Τμήμα Επειγό-

ντων Περιστατικών, σε ημέρα εφημερίας του 

Νοσοκομείου.  

Κατά την προσέλευσή σας, θα πρέπει να πε-

ράσετε από τη γραμματεία των ΤΕΠ, όπου θα 

γίνει καταχώρηση των στοιχείων σας και θα 

προμηθευτείτε την κάρτα ασθενούς. Στη συ-

νέχεια, εξετάζεστε από τον ιατρό που εφημε-

ρεύει -στο σχετικό με την πάθησή σας-  ια-

τρείο του ΤΕΠ. Εάν κριθεί απαραίτητη η εισα-

γωγή σας στο Νοσοκομείο, ο ιατρός εκδίδει 

το εισιτήριο το οποίο στη συνέχεια θα πρέπει 

να σφραγίσετε στη Γραμματεία των ΤΕΠ. 

 Στη συνέχεια, η διαδικασία που ακολουθείται 

είναι ίδια με αυτή της τακτικής εισαγωγής. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

  ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΑ ΤΗ   

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ   

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  



  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ   

ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   
  

 Η εισαγωγή σας στο Νοσοκομείο μπορεί να 

είναι: 

 Προγραμματισμένη / Τακτική 

 Επείγουσα (σε ημέρα εφημερίας του Νοσοκομεί-

ου)    

 

  ΤΤΑΚΤΙΚΗΑΚΤΙΚΗ    ΕΕΙΣΑΓΩΓΗΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι Τακτικές Εισαγωγές πραγματοποιούνται 

από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών, το οποίο βρίσκε-

ται στο Ισόγειο του Νοσοκομείου.  

Η εισαγωγή μπορεί να γίνει άμεσα μετά από 

ιατρική εξέταση από τα εξωτερικά ιατρεία, ή να 

προγραμματιστεί σε άλλο προκαθορισμένο χρόνο. 

Κατά την ημερομηνία που έχει ορισθεί η εισα-

γωγή σας στο Νοσοκομείο, θα πρέπει απαραίτητα 

να προσκομίσετε τα ακόλουθα: 

1. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Στο έντυπο αυτό, το οποίο θα σας δώσει ο θε-

ράπων ιατρός, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 

όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στο δελτίο 

«Εισιτήριο», προκειμένου να ακολουθήσει η εισα-

γωγή σας από το Τμήμα Κίνησης. 

  

Το εισιτήριο θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει 

την υπογραφή και τη σφραγίδα του θεράποντα 

ιατρού.  

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ / ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ Α-

ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

3.  ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

(Α.Μ.Κ.Α.) 

  

 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ Η ΕΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ….:ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ….:  

 Προσέρχεστε  στο  Τμήμα  Κίνησης, όπου  

εξυπηρετείστε από τον αρμόδιο υπάλληλο, 

ανάλογα με την κλινική στην οποία θα κάνετε 

εισαγωγή. 

Στο Τμήμα Κίνησης, αναγράφονται οι κλινι-

κές που εξυπηρετούνται από κάθε γραφείο 

υποδοχής (γκισέ).  

 Εφόσον γίνει ο έλεγχος των στοιχείων από 

το Τμήμα Κίνησης, σας επιστρέφεται το 

Έντυπο Νοσηλευομένου, το οποίο σας συνο-

δεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας 

σας και το οποίο παραδίδετε στο Τμήμα Κίνη-

σης, με το εξιτήριό σας.  

 

  

ΕΕΑΝΑΝ  ΕΙΣΤΕΕΙΣΤΕ  ΑΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ  ΣΕΣΕ  ΚΑΠΟΙΟΚΑΠΟΙΟ      

ΑΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΦΦΟΡΕΑΟΡΕΑ  ΥΥΓΕΙΑΣΓΕΙΑΣ::  

 Το κόστος Νοσηλείας  σας  καλύπτεται  από 

τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο είστε α-

σφαλισμένος.  

 Το ασφαλιστικό βιβλιάριο παρακρατείται κατά 

τη διάρκεια της νοσηλείας σας στο Νοσοκομεί-

ο από το Τμήμα Κίνησης και σας επιστρέφεται 

κατά την έκδοση του εξιτηρίου σας. 

 

  

ΕΕΑΝΑΝ  ΔΔΕΝΕΝ  ΕΙΣΤΕΕΙΣΤΕ  ΑΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ  ΣΕΣΕ  ΚΑΠΟΙΟΚΑΠΟΙΟ  ΑΑΣΦΑ-ΣΦΑ-

ΛΙΣΤΙΚΟΛΙΣΤΙΚΟ  ΦΦΟΡΕΑΟΡΕΑ  ΥΥΓΕΙΑΣΓΕΙΑΣ::  
  

  Κατά την προσέλευσή σας στο Τμήμα Κίνη-

σης,  θα πρέπει να συμπληρώσετε Υπεύθυνη 

Δήλωση Αποδοχής Χρέους, βάσει της οποίας 

είστε υπεύθυνος για την οικονομική τακτοποί-

ηση της νοσηλείας σας.  

 Το Κόστος Νοσηλείας διαμορφώνεται σύμφω-

να με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο βάσει ΦΕΚ, 

που έχει ορισθεί για τα Δημόσια Νοσοκομεία.  

 



   
ΠΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ   

  ΓΓΕΝΙΚΟΕΝΙΚΟ     
ΝΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   
ΗΗΡΑΚΛΕΙΟΥΡΑΚΛΕΙΟΥ   
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 Όσοι κατέχετε ΙδιωτικΙδιωτικές ές ΑσφάλειεΑσφάλειεςς, πληρώνετε 

οι ίδιοι το κόστος των εξετάσεών σας στο Τμήμα 

Κίνησης και με την ΑπόδειξηΑπόδειξη ΠαροχήςΠαροχής ΥπηρεσιώνΥπηρεσιών 

και μία Ιατρική ΓνωμάτευσηΙατρική Γνωμάτευση απευθύνεστε στον 

Ασφαλιστικό  σας Φορέα, ή αν αδυνατείτε να κα-

λύψετε οι ίδιοι το κόστος των εξετάσεών σας, τότε 

πρέπει οπωσδήποτε με την είσοδό σας στο Νοσο-

κομείο ο Ιδιωτικός Ασφαλιστικός σας Φορέας – 

αφού φυσικά έχει ήδη ενημερωθεί για την προσέ-

λευσή σας στο Νοσοκομείο- να εγγυηθεί εγγράφως 

στο Νοσοκομείο για την κάλυψη του κόστους των 

εξετάσεων σας (τηλ.:2810-392765, fax:2810-

375318). 

 Τέλος εάν είστε Ιδιώτης ς ή δεν προσκομίσετε κα-

νένα πιστοποιητικό ότι κατέχετε Ασφάλεια Υγείας 

– σε ισχύ- (Βιβλιάριο Υγείας, Ευρωπαϊκή κάρτα  

Ε111 κ.λ.π.) όταν προσέλθετε στο Νοσοκομείο για 

εξετάσεις, καθώς και όταν δεν πληροίτε τις απα-

ραίτητες προϋποθέσεις και δεν κατέχετε τα νόμιμα 

έγγραφα και πιστοποιητικά για την δωρεάν πραγ-

ματοποίηση  παρακλινικών  εξετάσεων, θα πρέπει 

οι ίδιοι να καταβάλετε το κόστος των εξετάσεών 

σας στο Τμήμα Κίνησης.  

 

   
Οδηγίες Κάλυψης Οδηγίες Κάλυψης   
Κόστους Νοσηλίων Κόστους Νοσηλίων   

& &   
Παρακλινικών Παρακλινικών   
Εξετάσεων Εξετάσεων   

 
  

Σας ευχαριστούμε πολύ για την  
κατανόηση και την καλή συνεργασία. 

 
Είμαστε στη διάθεσή σας για  

  οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.  
      

Από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών  



Όσοι είστε Ευρωπαίοι ΠολίτεςΕυρωπαίοι Πολίτες και κατέχετε την 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας (Ε111)Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας (Ε111), παρακαλείσθε 

να την προσκομίσετε στο Τμήμα Κίνησης το αργό-

τερο μέχρι το εξιτήριό σας. 

Όσοι έχετε  Ιδιωτική Ασφάλεια ΥγείαςΙδιωτική Ασφάλεια Υγείας, μπορείτε ή 

να πληρώσετε οι ίδιοι το νοσήλιό σας και με την  

Απόδειξη ΠληρωμήςΑπόδειξη Πληρωμής και μια  Ιατρική ΓνωμάτευσηΙατρική Γνωμάτευση 

να απευθύνεστε στον Ασφαλιστικό σας ΦορέαΑσφαλιστικό σας Φορέα ή 

αν  αδυνατείτε να πληρώσετε οι ίδιοι το νοσήλιό αδυνατείτε να πληρώσετε οι ίδιοι το νοσήλιό 

σαςσας, τότε πρέπει οπωσδήποτε πριν από το εξιτή-

ριό σας, ο  Ιδιωτικός Ασφαλιστικός σας Φορέας,Ιδιωτικός Ασφαλιστικός σας Φορέας, 

αφού φυσικά ενημερωθεί για την εισαγωγή σας 

στο Νοσοκομείο, να εγγυηθεί εγγράφως (π.χ. με 

fax) στο Νοσοκομείο για την πληρωμή του νοση-

λίου σας (τηλ.: 2810 392765, fax.: 2810 375318).  

Τέλος, εάν είστε Ιδιώτης Ιδιώτης και δεν καλύπτεσθε δεν καλύπτεσθε από 

επίσημο Ασφαλιστικό Φορέα επίσημο Ασφαλιστικό Φορέα ή δεν προσκομίσετε δεν προσκομίσετε 

εγκαίρωςεγκαίρως (το αργότερο μέχρι το εξιτήριό σας) 

στο Νοσοκομείο το βιβλιάριό σας ή την Ευρωπαϊ-

κή Κάρτα Υγείας  

(Ε111) ή κάποιο επίσημο έγγραφο - αποδεικτικό 

στοιχείο ότι κατέχετε Ασφαλιστικό Φορέα Υγείας, 

σε ισχύ, καθώς και όταν δεν πληροίτε τις απαραί-

τητες προϋποθέσεις και δεν κατέχετε τα νόμιμα 

πιστοποιητικά για δωρεάν νοσηλεία, θα πρέπει οι 

ίδιοι να καταβάλετε το κόστος του νοσηλίου σας 

στο Τμήμα Κίνησης.  

 

Α γ α π η τ ο ί  Ε π ι σ κ έ π τ ε ςΑ γ α π η τ ο ί  Ε π ι σ κ έ π τ ε ςΑ γ α π η τ ο ί  Ε π ι σ κ έ π τ ε ς ,,,      

Κ αλώς ήρθατε και σας ευχόμαστε ταχεία 

ανάρρωση. Παρακάτω σας παραθέτουμε 

ορισμένες οδηγίες, σχετικές με τον τρόπο 

χρέωσης των νοσηλίων καθώς και των παρακλινι-

κών εξετάσεων που πραγματοποιείτε εδώ.  

Παρακαλούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά, για 

δική σας διευκόλυνση αλλά και για την ομαλή λει-

τουργία του Τμήματος Κίνησης ασθενών, καθώς και 

του Λογιστηρίου μας. 

Όταν κάνετε εισαγωγή σε οποιαδήποτε κλινική 

του Νοσοκομείου, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, 

σχετικά με την πληρωμή των νοσηλίων σας, υ-

πάρχουν οι παρακάτω τρόποι: 

Όσοι κατοικείτε μόνιμαμόνιμαμόνιμα στην Ελλάδα και κατέχετε 

Κρατικό Ασφαλιστικό ΦορέαΚρατικό Ασφαλιστικό Φορέα (π.χ. ΕΟΠΥΥ - ΙΚΑ, 

ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, ΔΗΜΟΣΙΟ, κλπ.), παρακαλείσθε να 

προσκομίζετε το  ΒιβλιάριοΒιβλιάριο ΥγείαςΥγείας σας στο Τμήμα 

Κίνησης μαζί με το εισιτήριόεισιτήριό σας και πάντως το 

αργότερο μέχρι το εξιτήριό σας. 

Όσοι κατέχετε Βιβλιάριο Πρόνοιας (Απορίας)Βιβλιάριο Πρόνοιας (Απορίας) ή 

Πιστοποιητικό Κοινωνικής ΠροστασίαςΠιστοποιητικό Κοινωνικής Προστασίας για ανθρω-

πιστικούς λόγους κ.λ.π. ή Δελτίο Αιτήσαντος Πο-Δελτίο Αιτήσαντος Πο-

λιτικού Ασύλου,λιτικού Ασύλου, καθώς και όσοι έχετε αναγνωρι-

στεί, από τις αρμόδιες αρχές ως πρόσφυγες, ο-

φείλετε να προσκομίζετε το ανάλογο πιστοποιητι-

κό στο Τμήμα Κίνησης το αργότερο μέχρι το εξιτή-

ριό σας.  

Όταν επισκέπτεσθε το Νοσοκομείο για παρακλι-

νικές εξετάσεις, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η 

πληρωμή του κόστους των εξετάσεών σας μπο-

ρεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 

Όσοι κατοικείτε μόνιμαμόνιμα στην Ελλάδα και κατέ-

χετε Κρατικό Ασφαλιστικό ΦορέαΚρατικό Ασφαλιστικό Φορέα π.χ. ΕΟΠΥΥ - 

ΙΚΑ, ΟΓΑ κ.λ.π., παρακαλείσθε να προσκομίζε-

τε το Βιβλιάριο Υγείας Βιβλιάριο Υγείας σας μαζί με τα σχετικά 

ηλεκτρονικά Ιατρικά Παραπεμπτικάηλεκτρονικά Ιατρικά Παραπεμπτικά των εξετά-

σεών σας, στο Τμήμα Κίνησης, την ημέρα που 

έρχεσθε στο Νοσοκομείο για να πραγματοποιή-

σετε τις εξετάσεις σας. 

 Όσοι κατέχετε Βιβλιάριο Πρόνοιας (Απορίας)Βιβλιάριο Πρόνοιας (Απορίας) ή 

Πιστοποιητικό Κοινωνικής ΠροστασίαςΠιστοποιητικό Κοινωνικής Προστασίας για αν-

θρωπιστικούς λόγους κ.λ.π. ή Δελτίο Αιτήσα-Δελτίο Αιτήσα-

ντος Πολιτικού Ασύλου,ντος Πολιτικού Ασύλου, καθώς και όσοι έχετε 

αναγνωρισθεί ως πρόσφυγες από τις αρμόδιες 

αρχές, οφείλετε να προσκομίζετε τα σχετικά 

έγγραφα στο Τμήμα Κίνησης του Νοσοκομείου 

την ημέρα που έρχεσθε για να κάνετε τις εξετά-

σεις σας. 

 Όσοι είσθε ΕυρωπαίοιΕυρωπαίοι ΠολίτεςΠολίτες και κατέχετε την 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας (Ε111)Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας (Ε111) παρακαλείσθε 

να την προσκομίσετε στο Τμήμα Κίνησης του 

Νοσοκομείου, την ημέρα που έρχεστε  για να 

πραγματοποιήσετε τις εξετάσεις σας.  

 


