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Α. Σύκθσλα κε :

1. To άξζξν 11 παξ. 5 ηεο ππ’ αξηζκ.ΔΜΠ5 (ΦΔΚ 3054/η.Β΄/2012) θνηλήο
ππνπξγηθήο απόθαζεο όπσο έρεη ξπζκηζηεί κε ην άξζξν 55 ηνπ Ν.
4486/7.8.17 «Ο Δ.Ο.Π.Υ.Υ. παξέρεη ην ζύλνιν ησλ παξνρώλ πγείαο,

όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Δληαίν Καλνληζκό Παξνρώλ Υγείαο
(Δ.Κ.Π.Υ.) ζηνπο ππεξεηνύληεο ζην εμσηεξηθό δεκνζίνπο ππαιιήινπο ή
ζε όζνπο βξίζθνληαη κε εθπαηδεπηηθή άδεηα ζην εμσηεξηθό, εθηόο Δ.Δ..Η
εθθαζάξηζε ησλ δαπαλώλ γίλεηαη βάζεη ησλ ζεσξεκέλσλ από ην αξκόδην
Διιεληθό Πξνμελείν ή Πξεζβεία θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλσλ ζηελ
ειιεληθή γιώζζα πξσηόηππσλ ηαηξηθώλ γλσκαηεύζεσλ, εμνθιεηηθώλ
απνδείμεσλ, ηηκνινγίσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ από ηα νπνία πξνθύπηεη ε
ππεξεζηαθή ηδηόηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζην εμσηεξηθό ή ε άδεηα
εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα ζην εμσηεξηθό θαη
απνδίδνληαη νη δαπάλεο βάζεη ησλ αλαθεξόκελσλ ζηα ηηκνιόγηα πνζώλ,
ηεξνπκέλσλ ησλ πξνϋπνζέζεσλ θαη εθαξκνδόκελσλ ησλ πνζνζηώλ
ζπκκεηνρήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκό, όπσο εθάζηνηε απηόο
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ηζρύεη.»
2. ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ( ινγηζηηθό ΝΠΓΓ Ννκ. Γ/γκα 496/74 ) ε
εμόθιεζε ησλ ηαηξνθαξκαθεπηηθώλ δαπαλώλ, από ηα αζθαιηζηηθά
ηακεία πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, γίλεηαη κόλν κε ηελ πξνζθόκηζε
πξσηόηππσλ ηηκνινγίσλ
είλαη δπλαηή ε εθθαζάξηζε
ππαιιήισλ εμσηεξηθνύ.

ησλ

δαπαλώλ

πγείαο

ησλ δεκνζίσλ

Ωο πξνο ηα ήδε θαηαηεζεηκέλα αηηήκαηα από ηελ 1-05-2013 κέρξη θαη ηελ
θνηλνπνίεζε ηνπ παξόληνο ( ηα πξνεγνύκελα ζα εθθαζαξηζζνύλ από ηελ
νκάδα ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ηνπ ΝΞΑΓ ) ζαο ελεκεξώλνπκε όηη έρνπλ
ειεγρζεί , θνζηνινγεζεί θαη είλαη έηνηκα πξνο εθθαζάξηζε, ζύκθσλα κε ηo άξζξν 11
παξ. 5 ηεο ππ’ αξηζκ.ΔΜΠ5 (ΦΔΚ 3054/η.Β΄/2012) θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε όπσο
έρεη ξπζκηζηεί κε ην άξζξν 55 ηνπ Ν. 4486/7.8.17 ( ΦΔΚ 115/η.Α΄/7-8-2017 )
Δπεηδή ζε αξθεηά αηηήκαηα δηαπηζηώζεθε έιιεηςε απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ,

(παξόηη ππήξρε παιαηόηεξε ελεκέξσζε από ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΟΠΑΓ γηα ηα
απαηηνύκελα παξαζηαηηθά) όπσο γηα παξάδεηγκα απνπζία γλσκάηεπζεο γηα

παξαπνκπή ζε εμεηάζεηο, επίζεκεο κεηαθξάζεηο ησλ μελόγισζζσλ παξαζηαηηθώλ,
ζεσξήζεηο ηεο Πξεζβείαο ή ηνπ Πξνμελείνπ θ.ι.π. , ε Υπεξεζία καο ζα επηθνηλσλήζεη
κε ηνπο αζθαιηζκέλνπο γηα ηελ απνζηνιή ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ
θαζώο επίζεο θαη γηα ηε επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηνπο
ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπκε κειινληηθά αιιεινγξαθίεο
κε αζθαιηζκέλνπο – ππεξεηνύληεο ζην εμσηεξηθό ζε ρώξεο εθηόο ΔΔ
γηα
πξνζθόκηζε ζπκπιεξσκαηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ ην νπνίν ζα επηθέξεη θαζπζηέξεζε
ζην ρξόλν δηεθπεξαίσζεο ηεο εθθαζάξηζήο ηνπο, ζαο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα ην
έληππν πνπ αλαγξάθεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ νη
αζθαιηζκέλνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο, όπσο ηα έρνπκε θαηαγξάςεη έσο
ζήκεξα, θαη παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα
ελεκεξσζνύλ άκεζα:
 όινη νη ππεξεηνύληεο ζην εμσηεξηθό δεκόζηνη ππάιιεινη ή όζνη βξίζθνληαη
κε εθπαηδεπηηθή άδεηα ζην εμσηεξηθό, εθηόο Δ.Δ.. κέζσ ηνπ Υπνπξγείνπ
Δμσηεξηθώλ θαη
 όινη νη ππεξεηνύληεο εθπαηδεπηηθνί ζε ρώξεο εθηόο ΔΔ ηνπ Υπνπξγείνπ
Παηδείαο Έξεπλαο & ζξεζθεπκάησλ κέζσ ησλ Σπληνληζηηθώλ ηνπο γξαθείσλ
ζην εμσηεξηθό ζε ρώξεο εθηόο ΔΔ
Τν έληππν δηθαηνινγεηηθώλ ζα ζαο επαλαδηαβηβάδεηαη πξνο θνηλνπνίεζε θάζε θνξά
πνπ ζα ρξεηάδεηαη επηθαηξνπνίεζε ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ.
Σπλ/λα : Έλα έληππν δηθαηνινγεηηθώλ.
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΔΝΞ
Πσηήξεο Κπεξζίκεο
Δπηθ. Θαζ. Ξαλεπ. Ξεηξαηώο
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ
Ζ Ξξνηζη. Ρκ. Γξακκαηείαο
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ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΞΝ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΝΛ
ΝΗ ΞΖΟΔΡΝΛΡΔΠ ΓΖΚΝΠΗΝΗ ΞΑΙΙΖΙΝΗ Ή ΝΠΝΗ ΒΟΗΠΘΝΛΡΑΗ
ΠΔ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΑΓΔΗΑ
ΠΔ ΘΟΑΡΝΠ ΔΘΡΝΠ ΔΔ
ΓΗΑ ΓΑΞΑΛΔΠ ΓΔΗΑΠ
1. Αίηεζε ηνπ άκεζα αζθαιηζκέλνπ κε πιήξε ηα ζηνηρεία ηνπ αηηνύληνο (νλνκ/κν,
παηξώλπκν, Γ/λζε κόληκεο θαηνηθίαο, ππεξεζηαθή ηδηόηεηα εθηόο Διιάδαο, ΑΜΚΑ,
ΑΜ Αζθαιηζηηθνύ Βηβιηαξίνπ, ΑΦΜ, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ) .
2. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε δαπαλώλ πγείαο , ζηελ νπνία ζα θαηαρσξείηαη αλαιπηηθά ζε
ζηήιεο : ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ δηθαηνύρνπ, νη απνδείμεηο πιεξσκήο κε αύμνληα
αξηζκό, ην πνζό πνπ δαπαλήζεθε, ην ζύλνιν ηεο δαπάλεο θαη ε ππνγξαθή ηνπ
δηθαηνύρνπ
3. Γηθαηνινγεηηθά από ηα νπνία λα πξνθύπηεη ε ππεξεζηαθή ηνπο ηδηόηεηα εθηόο
Διιάδαο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνρή (Αληίγξαθν
δηαηαγήο απνζπάζεσο ζην εμσηεξηθό γηα όζνπο ππεξεηνύλ κε απόζπαζε,
εθπαηδεπηηθνί, θιπ).
4. Γηθαηνινγεηηθά από ηα νπνία λα πξνθύπηεη ε δηακνλή ηνπ έκκεζνπ αζθαιηζκέλνπ
κέινπο ζηε ρώξα πνπ ππεξεηεί ν άκεζα αζθαιηζκέλνο ή ππεύζπλε δήισζε πνπ λα
βεβαηώλεηαη ε κόληκε εγθαηάζηαζή ησλ έκκεζα αζθαιηζκέλσλ κειώλ γηα όζν ρξόλν
δηαξθεί ε ππεξεζία ηνπ άκεζα αζθαιηζκέλνπ ζην εμσηεξηθό.
5. Πξσηόηππεο απνδείμεηο ή Τηκνιόγηα πιεξσκήο ηαηξώλ, εξγαζηεξίσλ γηα παξαθιηληθέο
εμεηάζεηο, λνζνθνκείσλ θιπ, θαζώο θαη ηαηξηθέο γλσκαηεύζεηο - παξαπεκπηηθά ( εθηόο
από ηηο δαπάλεο ησλ απιώλ ηαηξηθώλ επηζθέςεσλ )
πνπ ζα αλαθέξνπλ ην
νλνκαηεπώλπκν ηνπ αζζελνύο, ηελ πάζεζε, θαζώο θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ρνξήγεζεο
ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνρήο (λα αλαγξάθνληαη όιεο νη πξνηεηλόκελεο εμεηάζεηο, ηα
θάξκαθα θιπ). Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε ζπληαγή θαξκάθσλ αθνξά πεξηζζόηεξνπο από
έλαλ κήλα, λα αλαγξάθεηαη.
Δπί ησλ ηηκνινγίσλ – απνδείμεσλ ή ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ λα πξνθύπηεη ε εμόθιεζή
ηνπο.
Σεκεηώλεηαη όηη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ αλαγξάθεηαη ζην έληππν «απόδεημε» ή
«ηηκνιόγην», αιιά αλαιπηηθή θαηάζηαζε ή βεβαίσζε , δελ ζα θαηαβάιιεηαη
αληίζηνηρε δαπάλε, εθηόο θαη αλ ππάξρεη βεβαίσζε ηνπ Διιεληθνύ Πξνμελείνπ ή ηεο
Πξεζβείαο όηη επέρεη ζέζε απόδεημεο ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρώξαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ε δαπάλε.
Όηαλ ρξεώλεηαη ακνηβή ηαηξηθήο επίζθεςεο ζε θιηληθή ή θέληξν, λα αλαγξάθεηαη ην
όλνκα θαη ε εηδηθόηεηα ηνπ ηαηξνύ.
6. Όια ηα μελόγισζζα έγγξαθα ( ηαηξηθέο γλσκαηεύζεηο, παξαπεκπηηθά , απνδείμεηο
θιπ ) λα είλαη ζεσξεκέλα από ην αξκόδην Διιεληθό Πξνμελείν ή ηελ Πξεζβεία ηεο
ρώξαο πνπ ππεξεηνύλ θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα.
7. Θα πξέπεη απαξαίηεηα λα ππάξρεη βεβαίσζε από ην αξκόδην Διιεληθό Πξνμελείν ή
ηελ Πξεζβεία ηεο ρώξαο πνπ λα αλαθέξεη ηε λνκηθή κνξθή ( δεκόζην ή ηδησηηθόθεξδνζθνπηθό κε θεξδνζθνπηθό ) ηνπ ηδξύκαηνο ( θέληξα, λνζνθνκεία, θιηληθέο )
όπνπ ζα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, λνζήιηα ή ηαηξηθέο πξάμεηο
8. Φσηνηππία ηεο πξώηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ ηξαπέδεο πνπ ν αζθαιηζκέλνο
επηζπκεί λα θαηαβιεζεί ην εγθξηζέλ πνζό, ζην νπνίν λα θαίλεηαη επθξηλώο ν άκεζα
αζθαιηζκέλνο σο πξώηνο δηθαηνύρνο θαη ν αξηζκόο ΙΒΑΝ.
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ΠΖΚΔΗΩΠΖ:
I.
Σύκθσλα κε ηνλ ΔΚΠΥ ηνπ ΔΟΠΥΥ θαη ηνλ Ν.4486/2017, δηθαίσκα ησλ
αλσηέξσ παξνρώλ έρνπλ νη ππεξεηνύληεο δεκόζηνη ππάιιεινη θαη όζνη
βξίζθνληαη κε εθπαηδεπηηθή άδεηα ζην εμσηεξηθό, εθηόο ΔΔ θαζώο θαη
ηα έκκεζα ζε απηνύο αζθαιηζκέλα κέιε. Σπλεπώο δελ δηθαηνύληαη ησλ
παξνρώλ αζζελείαο ζην εμσηεξηθό,
κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ
δηακέλνπλ κελ καδί ηνπο αιιά δελ είλαη αζθαιηζκέλα κέιε ηνπο.
II.
Η ζεώξεζε ησλ εγγξάθσλ, λα κελ γίλεηαη από ην ίδην πξόζσπν πνπ
αηηείηαη ηελ δαπάλε.
III.
Γηα ηηο νδνληηαηξηθέο δαπάλεο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη κέρξη ζήκεξα
δελ απνδεκηώλνληαη νδνληηαηξηθέο δαπάλεο από ηνλ ΔΟΠΥΥ αθνύ ηα
έμνδα ηνπ, όπσο θαη ησλ ινηπώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ, αλαγλσξίδνληαη
θαη εθθαζαξίδνληαη βάζεη ησλ θαλνληζηηθώλ ή γεληθώλ δηαηάμεσλ πνπ
ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξνβιέπνπλ ζπκβάζεηο θαη απόδνζε
δαπαλώλ κέζσ ζπκβεβιεκέλσλ παξόρσλ, είηε ηδησηώλ είηε θξαηηθώλ
δνκώλ, όπσο ηα νδνληηαηξεία ηνπ ΠΔΓΥ.


IV.

Ο ΔΟΠΥΥ δελ έρεη ππνγξάςεη ζπκβάζεηο κε ηδησηηθά νδνληηαηξεία
θαη δελ απνδεκηώλεηαη νπνηαδήπνηε νδνληηαηξηθή πξάμε εθηειείηαη
ζε ηδησηηθό νδνληηαηξείν. Γελ ππάξρεη νύηε πξόζβαζε νύηε
απνδεκίσζε ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα .
 Ο ΔΚΠΥ αλαθέξεη όηη νη αζθαιηζκέλνη έρνπλ πξόζβαζε ζηα
νδνληηαηξεία ησλ δνκώλ ηνπ Οξγαληζκνύ. Οη δνκέο απηέο έρνπλ
κεηαθεξζεί ζην ΠΔΓΥ ( Ν.4238/2014 ) θαη ηελ επνπηεία ηνπο
έρνπλ νη Υγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο . Οη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ
ππνγξαθεί κεηαμύ ΔΟΠΥΥ θαη ΥΠΔ γηα ηελ απνδεκίσζε ππεξεζηώλ
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο πνπ πξνζθέξνπλ νη ΥΠΔ δελ
πεξηιακβάλεη ηηο νδνληηαηξηθέο εξγαζίεο . Άξα νη αζθαιηζκέλνη
έρνπλ πξόζβαζε γηα νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε ζηα νδνληηαηξεία
ηνπ ΠΔΓΥ ρσξίο όκσο λα έρεη πξνβιεθζεί απνδεκίσζε απηώλ
ησλ ππεξεζηώλ ζηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ Οξγαληζκνύ κε ηηο
Υγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο
Γηα ηελ Πξόζζεηε πεξίζαιςε θαη ζεξαπεπηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ
Δληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ Υγείαο ηνπ ΔΟΠΥΥ (αξηζκ. ΔΜΠ5 ΦΔΚ

3054/η.Β΄/2012,

V.
VI.

θνηλή

ππνπξγηθή

απόθαζε

)

θαζώο

θαη

ηνπ

παξαξηήκαηνο ηνπ άξζξνπ 15 , όηαλ ε απόδνζε δαπάλεο αθνξά είδνο γηα ην
νπνίν πξνβιέπεηαη ρξόλνο αληηθαηάζηαζεο, ζαο γλσξίδνπκε όηη ν ρξόλνο
αληηθαηάζηαζεο ηνπ αηηνύκελνπ είδνο ζα ειέγρεηαη από ηελ Υπεξεζία
Γηα ηηο θπζηνζεξαπείεο, ζα γξάθεηαη από ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό ε πάζεζε, ην
είδνο, θαζώο θαη ν αξηζκόο ηνπο.
Σηα πιαίζηα ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ Διιήλσλ αζθαιηζκέλσλ πνπ
δηθαηνύληαη παξνρέο από ηνλ ΔΟΠΥΥ βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Δληαίνπ
Καλνληζκνύ Παξνρώλ Υγείαο ζαο γλσξίδνπκε όηη :
 ζύκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε ζύκβαζε λνζνθνκεηαθήο
πεξίζαιςεο κεηαμύ ηνπ Δ.Ο.Π.Υ.Υ. θαη ησλ ηδησηηθώλ παξόρσλ
Κιεηζηήο Πεξίζαιςεο, ν Δ.Ο.Π.Υ.Υ. θαιύπηεη ηε λνζειεία ησλ
αζθ/λσλ ηνπ ζηε Γ΄ ζέζε (ηεηξάθιηλνο ζάιακνο). Ωο εθ ηνύηνπ
ζηηο πεξηπηώζεηο λνζειείαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη, επηπιένλ ησλ
αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ, βεβαίσζε ηνπ λνζειεπηηθνύ
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VII.

ηδξύκαηνο όπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε λνζειεία όηη ε ζέζε
λνζειείαο είλαη ε νηθνλνκηθόηεξε, κεηαθξαζκέλε θαη
ζεσξεκέλε από ην Πξνμελείν ή ηε Πξεζβεία ηνπ ππεξεηνύληνο
 Δπνκέλσο, είλαη απηνλόεην όηη εθόζνλ νη δαπάλεο λνζειείαο
αζθ/λσλ ηεο θαηεγνξίαο ζαο, απνδεκηώλνληαη ζπλνιηθά, επί ησλ
ηηκνινγίσλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξνηεξαηόηεηα θαηά ηελ
επηινγή ηνπ ηδξύκαηνο πνπ απεπζύλεζηε γηα παξνρέο πγείαο , ζε
απηά πνπ αλήθνπλ ζηε θξαηηθή δνκή ηεο ρώξαο πνπ ππεξεηείηε.
Γηα ηηο αλσηέξσ δαπάλεο εθαξκόδνληαη θαη ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο πεξί
παξαγξαθήο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 23 ηνπ ΔΚΠΥ. Παξνρέο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ ηζρύνληα θαλνληζκό , εθόζνλ δελ απαηηεζνύλ κέζα ζε
έλα (1) ρξόλν από ηε δεκηνπξγία ηνπο, παξαγξάθνληαη.
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