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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0126/2013, του Martin Turi, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αξίωσή του για επιστροφή ιατρικών εξόδων με τα οποία επιβαρύνθηκε έπειτα 
από μεταμόσχευση νεφρού στην Ουγγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων απευθύνθηκε σε κλινική στην Ουγγαρία για να υποβληθεί σε εγχείριση 
μεταμόσχευσης νεφρού, επειδή οι κλινικές στη Ρουμανία είχαν αρνηθεί παλαιότερα να 
πραγματοποιήσουν την επέμβαση, εξαιτίας των προβλημάτων υγείας του. Η εγχείριση που 
πραγματοποιήθηκε στο Szeged κόστισε περίπου 20.000 ευρώ, ένα ποσό το οποίο δανείστηκε 
από γνωστούς, με την ελπίδα ότι θα του επιστραφεί από το Εθνικό Ταμείο Υγείας της 
Ρουμανίας. Ο αναφέρων συμπλήρωσε το έντυπο Ε211 προκειμένου να του επιστραφούν τα 
έξοδα που δαπάνησε. Ωστόσο, το έντυπο δεν έγινε αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές υγείας 
με την αιτιολογία ότι η εν λόγω παροχή δεν αποτελεί μέρος του πακέτου βασικών ιατρικών 
υπηρεσιών στη Ρουμανία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, το ενωσιακό δίκαιο προβλέπει τον συντονισμό αλλά 
όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Το δίκαιο της Ένωσης δεν 
μπορεί να περιορίσει την εξουσία των κρατών μελών να ρυθμίζουν τα εθνικά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης και εναπόκειται στη νομοθεσία κάθε κράτους μέλους, ελλείψει 
εναρμόνισης σε ενωσιακό επίπεδο, να καθορίσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να 
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χορηγηθούν παροχές κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και το ύψος των παροχών αυτών και την 
περίοδο για την οποία μπορούν αυτές να χορηγούνται.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, εάν ένα άτομο προσφύγει για θεραπεία 
σε άλλο κράτος μέλος από το αρμόδιο για τις παροχές ασφάλειας ασθενείας σε είδος, το 
ενδιαφερόμενο άτομο πρέπει να ζητήσει άδεια από τον ασφαλιστικό του φορέα εκ των 
προτέρων (φορητό έντυπο S2, πρώην Ε112). 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 883/2004, η έγκριση 
χορηγείται εφόσον η εν λόγω θεραπεία περιλαμβάνεται στις παροχές που προβλέπονται από 
τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ο ενδιαφερόμενος και μια τέτοια 
θεραπεία δεν είναι δυνατόν να του παρασχεθεί εντός χρονικού διαστήματος ιατρικά 
αιτιολογημένου, αφού ληφθούν υπόψη η τρέχουσα κατάσταση της υγείας του και η πιθανή 
εξέλιξη της ασθένειάς του.

Εάν ο ασφαλισμένος θεωρήσει ότι ο φορέας απορρίπτει την προέγκριση παρόλο που, 
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια, δικαιούται θεραπεία στο εξωτερικό, η άρνηση της 
χορήγησης έγκρισης μπορεί να προσβληθεί μέσω ενδίκων ή οιονεί ενδίκων διαδικασιών. Εάν 
δεν χορηγήθηκε έγκριση πριν την αναζήτηση νοσοκομειακής περίθαλψης στο εξωτερικό, 
αυτό δεν αποκλείει την υποβολή σχετικής αίτησης από τον ασφαλισμένο εκ των υστέρων. 

Εντούτοις, πρέπει να τονιστεί ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 δεν εκχωρεί στους 
πολίτες άμεσο και άνευ όρων δικαίωμα για επιστροφή των δαπανών για θεραπείες που 
πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό. Το δικαίωμα για θεραπεία στο εξωτερικό θα εξαρτηθεί 
από την εθνική νομοθεσία, κυρίως ανάλογα με το εάν η συγκεκριμένη θεραπεία καλύπτεται ή 
όχι. Με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται για την υπόθεση του αναφέροντα, η 
προέγκριση και η επιστροφή των δαπανών απορρίφθηκαν από τις ρουμανικές αρχές βάσει 
του ότι η συγκεκριμένη θεραπεία δεν περιλαμβάνεται στις παροχές που ορίζει η ρουμανική 
νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος φορέας στη Ρουμανία δεν υποχρεούται δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 να εγκρίνει την αναζήτηση θεραπείας στο εξωτερικό 
ούτε και να αναλάβει τις δαπάνες για τη θεραπεία αυτή.

Συμπέρασμα

Οι πληροφορίες που παρέχει ο αναφέρων δεν στοιχειοθετούν παράβαση της νομοθεσίας της 
ΕΕ και συγκεκριμένα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 δεν εκχωρεί στους πολίτες άμεσο και άνευ όρων 
δικαίωμα για επιστροφή των δαπανών για θεραπείες που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό. 
Σε περίπτωση που μια θεραπεία δεν περιλαμβάνεται στις παροχές που καλύπτει η νομοθεσία 
του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για τις παροχές ασφάλειας ασθενείας του 
ενδιαφερόμενου ατόμου και δεν πληρούνται οι περαιτέρω προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο
20 παράγραφος 2 για τη χορήγηση προέγκρισης, οι ενδιαφερόμενοι φορείς δεν υποχρεούνται, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.883/2004, να εγκρίνουν την αναζήτηση θεραπείας στο 
εξωτερικό ούτε και να αναλάβουν τις δαπάνες για τη θεραπεία αυτή.


