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Προς 
Τα Πολυϊατρεία Αθήνας & Θεσσαλονίκης  
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Εγκύκλιος  Νο 13 /2004 

 
ΘΕΜΑ:«ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ» 
 
Α. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ 
 
 Σύμφωνα με την απόφαση Νο 8/2004 του Δ.Σ. καταβάλλονται  
οδοιπορικά έξοδα στους καρκινοπαθείς ασφαλισμένους για το χρονικό 
διάστημα που υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή ακτινοβολίες. 
Για τις μετακινήσεις που γίνονται προς το πλησιέστερο δημόσιο νοσοκομείο ή 
ιδιωτική κλινική, τόσο εντός τόπου διαμονής (αστικά κέντρα), όσο και εκτός 
τόπου διαμονής, καταβάλλεται, το αντίτιμο του εισιτηρίου με επιστροφή μετά 
συνοδού, ενός εκ των συνήθων μεταφορικών μέσων, στα οποία διευκρινιστικά 
δεν συγκαταλέγονται το ΤΑΞΙ και το αεροπλάνο. 
Η χορήγηση των οδοιπορικών θα γίνεται μόνον από τις υπηρεσίες των δύο 
Πολυϊατρείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στις οποίες θα πρέπει να 
απευθύνονται οι ασφαλισμένοι, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

1. Αίτηση 
2. Βεβαίωση του νοσοκομείου ή της κλινικής, στην οποία αναλυτικά θα 

αναγράφονται οι ημερομηνίες που έγιναν οι χημειοθεραπείες ή οι 
ακτινοβολίες. 

3. Βεβαίωση του μεταφορικού μέσου (ΚΤΕΛ, λεωφορείου αστικής 
συγκοινωνίας, ΟΣΕ, πλοίου), από την οποία θα προκύπτει το αντίτιμο 
του εισιτηρίου με επιστροφή ή τα αποκόμματα των εισιτηρίων, εφόσον 
αυτά υπάρχουν. 
 

  Οι υπηρεσίες των Πολυϊατρείων, μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των 
 δικαιολογητικών θα καταβάλλουν τα αναλογούντα ποσά, για μεν τις εκτός 
τόπου  διαμονής μετακινήσεις με χρέωση του κωδικού περίθαλψης  412  και 
κωδ. εξέΤ.  8,   για δε τις μετακινήσεις εντός τόπου διαμονής με χρέωση του 
κωδικού περίθαλψης  412  και κωδ. εξέτ. 9. 
 
Β. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ  
 
 Σύμφωνα με τη Νο 8/2004 απόφαση του Δ.Σ., η καταβολή των 
οδοιπορικών εξόδων σε νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκαθάρσεις, 
θα γίνεται πλέον τόσο από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Καταστημάτων 
της Α.Τ.Ε., όσο και από τις υπηρεσίες των Πολυϊατρείων στα τέλη κάθε μήνα  
ως εξής : 
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1. Μετακινήσεις εκτός τόπου διαμονής 
 
 Μπορούν να γίνονται με όλα τα συνήθη μεταφορικά μέσα, όπου θα 
καταβάλλεται ολόκληρο το αντίτιμο του εισιτηρίου. Στην περίπτωση που 
γίνεται χρήση ΤΑΞΙ θα καταβάλλεται αποζημίωση ίση με 0,25 
ευρώ/χιλιόμετρο. Η πληρωμή στην περίπτωση αυτή θα γίνεται με την 
προσκόμιση : 

• Βεβαίωσης νοσοκομείου, από την οποία θα προκύπτει ο αριθμός των 
αιμοκαθάρσεων μηνιαία. 

• Αποδείξεων του ΤΑΞΙ, στις οποίες εκτός των άλλων στοιχείων, θα 
αναγράφεται και η χιλιομετρική απόσταση από την κατοικία του 
ασθενούς έως το νοσοκομείο ή κλινική όπου γίνονται οι αιμοκαθάρσεις. 

 
     Σε περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ. αυτοκίνητο, θα 
καταβάλλεται χιλιομετρική αποζημίωση ίση με 0,10 ευρώ/χιλιόμετρο, με την 
προσκόμιση βεβαίωσης δημόσιας αρχής(πχ πολεοδομικό γραφείο Δήμου  
κλπ), από την οποία θα προκύπτει η χιλιομετρική απόσταση από την κατοικία 
του ασθενούς έως το νοσοκομείο ή την κλινική που γίνεται η αιμοκάθαρση.  
     Τα οδοιπορικά έξοδα για τις εκτός τόπου διαμονής μετακινήσεις θα 
καταβάλλονται  με χρέωση του κωδικού περίθαλψης  412  και κωδ. εξέτ. 10. 
 
2. Μετακινήσεις εντός τόπου διαμονής 
 
 Στην περίπτωση που οι αιμοκαθάρσεις γίνονται εντός τόπου διαμονής  
(αστικά κέντρα) και γίνεται χρήση ΤΑΞΙ, τότε θα καταβάλλεται ποσό μέχρι 5,00 
ευρώ ανά συνεδρία αιμοκάθαρσης, με την προσκόμιση της σχετικής 
βεβαίωσης του νοσοκομείου ή της κλινικής, καθώς και των αποδείξεων του 
ΤΑΞΙ. 
Τα οδοιπορικά έξοδα για τις εντός τόπου διαμονής μετακινήσεις θα 
καταβάλλονται με χρέωση του κωδικού  περίθαλψης  412  και κωδ. εξέτ. 11. 
  Η ισχύς όλων των παραπάνω αρχίζει για τις συνεδρίες αιμοκαθάρσεων  
που θα γίνουν από 1-10-2004, ημερομηνία που παύουν πλέον να ισχύουν 
όλες οι προηγούμενες για τα θέματα αυτά, αποφάσεις των Δ.Σ. 
 
  Παρακαλούμε της παρούσας Εγκυκλίου να λάβει γνώση ενυπόγραφα  
το προσωπικό των Καταστημάτων Α.Τ.Ε., καθώς και τα αρμόδια Γραφεία των 
Πολυϊατρείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης 
 
                                                                                       
                                                                                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
  
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
-ΣΕΑΤΕ – ΑΘΗΝΑ 
-Σύλλογοι Συνταξιούχων Α.Τ.Ε. Αθήνας 
-Ένωση Συνταξιούχων Α.Τ.Ε. Β .Ελλάδος                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ 
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