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ΘΕΜΑ : Δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν οι 
υπηρετούντες δημόσιοι υπάλληλοι ή όσοι βρίσκονται σε 
εκπαιδευτική άδεια σε κράτος εκτός Ε.Ε. για απόδοση δαπάνης 
ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης

Α. Σύμφωνα με :
1.  To άρθρο 11 παρ. 5 της  υπ’ αριθμ.ΕΜΠ5 (ΦΕΚ 3054/τ.Β΄/2012) κοινής 

υπουργικής απόφασης όπως έχει ρυθμιστεί με το άρθρο 55 του Ν. 
4486/7.8.17 «Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει το σύνολο των παροχών υγείας, 
όπως αυτές περιγράφονται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας 
(Ε.Κ.Π.Υ.) στους υπηρετούντες στο εξωτερικό δημοσίους υπαλλήλους ή 
σε όσους βρίσκονται με εκπαιδευτική άδεια στο εξωτερικό, εκτός Ε.Ε..Η 
εκκαθάριση των δαπανών γίνεται βάσει των θεωρημένων από το αρμόδιο 
Ελληνικό Προξενείο ή Πρεσβεία και επίσημα μεταφρασμένων στην 
ελληνική γλώσσα πρωτότυπων ιατρικών γνωματεύσεων, εξοφλητικών 
αποδείξεων, τιμολογίων και δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτει η 
υπηρεσιακή ιδιότητα των δημοσίων υπαλλήλων στο εξωτερικό ή η άδεια 
εκείνων που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια στο εξωτερικό και 
αποδίδονται οι δαπάνες βάσει των αναφερόμενων στα τιμολόγια ποσών, 
τηρουμένων των προϋποθέσεων και εφαρμοζόμενων των ποσοστών 
συμμετοχής που προβλέπονται στον Κανονισμό, όπως εκάστοτε αυτός 
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ισχύει.»
2. την ελληνική νομοθεσία ( λογιστικό ΝΠΔΔ Νομ. Δ/γμα 496/74 ) η 

εξόφληση των ιατροφαρμακευτικών δαπανών, από τα ασφαλιστικά 
ταμεία προς τους ασφαλισμένους, γίνεται μόνο με την προσκόμιση 
πρωτότυπων τιμολογίων  

είναι δυνατή η εκκαθάριση των δαπανών υγείας  των δημοσίων      
υπαλλήλων εξωτερικού.

  Ως προς τα ήδη κατατεθειμένα  αιτήματα από την 1-05-2013 μέχρι και την 
κοινοποίηση του παρόντος  ( τα προηγούμενα θα εκκαθαρισθούν από την 
ομάδα ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΠΑΔ )  σας ενημερώνουμε ότι έχουν 
ελεγχθεί , κοστολογηθεί και είναι έτοιμα προς εκκαθάριση,  σύμφωνα με τo άρθρο 11 
παρ. 5 της  υπ’ αριθμ.ΕΜΠ5 (ΦΕΚ 3054/τ.Β΄/2012) κοινή υπουργική απόφαση όπως 
έχει ρυθμιστεί με το άρθρο 55 του Ν. 4486/7.8.17 ( ΦΕΚ 115/τ.Α΄/7-8-2017 ) 
   Επειδή σε αρκετά αιτήματα διαπιστώθηκε έλλειψη απαραίτητων δικαιολογητικών, 
(παρότι υπήρχε παλαιότερη ενημέρωση από τις υπηρεσίες του ΟΠΑΔ για τα 
απαιτούμενα παραστατικά) όπως για παράδειγμα απουσία γνωμάτευσης για 
παραπομπή σε εξετάσεις, επίσημες μεταφράσεις των ξενόγλωσσων παραστατικών, 
θεωρήσεις της Πρεσβείας ή του Προξενείου κ.λ.π. , η Υπηρεσία μας θα επικοινωνήσει 
με τους ασφαλισμένους για την αποστολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών 
καθώς επίσης και για τη επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τους 
τραπεζικούς λογαριασμούς. 
  Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να αποφύγουμε μελλοντικά αλληλογραφίες 
με ασφαλισμένους – υπηρετούντες στο εξωτερικό σε χώρες εκτός ΕΕ  για 
προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών το οποίο  θα επιφέρει καθυστέρηση 
στο χρόνο διεκπεραίωσης της εκκαθάρισής τους, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το 
έντυπο που αναγράφει τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν οι 
ασφαλισμένοι της συγκεκριμένης κατηγορίας, όπως τα έχουμε καταγράψει έως 
σήμερα, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να 
ενημερωθούν άμεσα: 

 όλοι οι υπηρετούντες στο εξωτερικό δημόσιοι  υπάλληλοι ή  όσοι βρίσκονται 
με εκπαιδευτική άδεια στο εξωτερικό, εκτός Ε.Ε.. μέσω του Υπουργείου 
Εξωτερικών και 

 όλοι οι υπηρετούντες  εκπαιδευτικοί σε χώρες εκτός ΕΕ του Υπουργείου 
Παιδείας Έρευνας & θρησκευμάτων μέσω των Συντονιστικών τους γραφείων 
στο εξωτερικό σε χώρες εκτός ΕΕ  

 Το έντυπο δικαιολογητικών θα σας επαναδιαβιβάζεται προς κοινοποίηση κάθε φορά 
που θα χρειάζεται  επικαιροποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Συν/να : Ένα έντυπο δικαιολογητικών. 

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ    
                                             Σωτήρης Μπερσίμης
                                           Επικ. Καθ. Πανεπ. Πειραιώς  

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Η Προιστ. Τμ. Γραμματείας
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ
 ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΟΣΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 

ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 
ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ 
ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

1. Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου με πλήρη τα στοιχεία του αιτούντος (ονομ/μο, 
πατρώνυμο, Δ/νση μόνιμης κατοικίας, υπηρεσιακή ιδιότητα εκτός Ελλάδας, ΑΜΚΑ, 
ΑΜ Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας ) .

2. Αναλυτική κατάσταση δαπανών υγείας , στην οποία θα καταχωρείται αναλυτικά σε 
στήλες : το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, οι αποδείξεις πληρωμής με αύξοντα 
αριθμό, το ποσό που δαπανήθηκε, το σύνολο της δαπάνης και η υπογραφή του 
δικαιούχου 

3. Δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η υπηρεσιακή τους ιδιότητα εκτός 
Ελλάδας κατά το χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκε η παροχή (Αντίγραφο 
διαταγής αποσπάσεως στο εξωτερικό για όσους υπηρετούν με απόσπαση, 
εκπαιδευτικοί, κλπ). 

4. Δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η διαμονή του έμμεσου ασφαλισμένου  
μέλους στη χώρα που υπηρετεί ο άμεσα ασφαλισμένος ή υπεύθυνη δήλωση που να  
βεβαιώνεται η μόνιμη εγκατάστασή των έμμεσα ασφαλισμένων μελών για όσο χρόνο 
διαρκεί η υπηρεσία του άμεσα ασφαλισμένου στο εξωτερικό.

5. Πρωτότυπες αποδείξεις ή Τιμολόγια πληρωμής ιατρών, εργαστηρίων για παρακλινικές 
εξετάσεις, νοσοκομείων κλπ, καθώς και ιατρικές γνωματεύσεις - παραπεμπτικά ( εκτός 
από τις δαπάνες των απλών ιατρικών επισκέψεων )   που θα αναφέρουν το 
ονοματεπώνυμο του ασθενούς, την πάθηση, καθώς και την αναγκαιότητα χορήγησης 
της συγκεκριμένης παροχής (να αναγράφονται όλες οι προτεινόμενες εξετάσεις, τα 
φάρμακα κλπ). Στις περιπτώσεις που η συνταγή φαρμάκων αφορά περισσότερους από 
έναν μήνα, να αναγράφεται.
Επί των τιμολογίων – αποδείξεων ή λοιπών δικαιολογητικών να προκύπτει η εξόφλησή 
τους.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται στο έντυπο «απόδειξη» ή 
«τιμολόγιο», αλλά αναλυτική κατάσταση ή βεβαίωση , δεν θα καταβάλλεται 
αντίστοιχη δαπάνη, εκτός και αν υπάρχει βεβαίωση του  Ελληνικού Προξενείου ή της 
Πρεσβείας ότι επέχει θέση απόδειξης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που 
πραγματοποιήθηκε η δαπάνη. 
Όταν χρεώνεται αμοιβή ιατρικής επίσκεψης σε κλινική ή κέντρο, να αναγράφεται το 
όνομα και η ειδικότητα του ιατρού.

6. Όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα ( ιατρικές  γνωματεύσεις, παραπεμπτικά , αποδείξεις 
κλπ ) να είναι θεωρημένα από το αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο ή την Πρεσβεία της 
χώρας που υπηρετούν και επίσημα μεταφρασμένα.

7. Θα πρέπει απαραίτητα  να υπάρχει βεβαίωση από το αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο ή 
την Πρεσβεία της χώρας που να αναφέρει τη νομική μορφή ( δημόσιο ή ιδιωτικό-
κερδοσκοπικό μη κερδοσκοπικό ) του ιδρύματος ( κέντρα, νοσοκομεία, κλινικές )  
όπου θα έχουν πραγματοποιηθεί  διαγνωστικές εξετάσεις, νοσήλια ή ιατρικές πράξεις

8. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης που ο ασφαλισμένος 
επιθυμεί να καταβληθεί το εγκριθέν ποσό, στο οποίο να φαίνεται ευκρινώς ο άμεσα 
ασφαλισμένος ως πρώτος δικαιούχος και ο αριθμός ΙΒΑΝ.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
I. Σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ και τον Ν.4486/2017, δικαίωμα των 

ανωτέρω παροχών έχουν οι υπηρετούντες δημόσιοι υπάλληλοι και όσοι 
βρίσκονται με εκπαιδευτική άδεια στο εξωτερικό, εκτός ΕΕ καθώς και 
τα έμμεσα σε αυτούς ασφαλισμένα μέλη. Συνεπώς δεν δικαιούνται των 
παροχών ασθενείας στο εξωτερικό,  μέλη της οικογένειας που 
διαμένουν μεν  μαζί τους αλλά δεν είναι ασφαλισμένα μέλη τους.

II. Η θεώρηση των εγγράφων, να μην γίνεται από το ίδιο πρόσωπο που 
αιτείται την δαπάνη.

III. Για τις οδοντιατρικές δαπάνες σας ενημερώνουμε ότι μέχρι σήμερα  
δεν αποζημιώνονται  οδοντιατρικές δαπάνες  από τον ΕΟΠΥΥ αφού τα 
έξοδα του, όπως και των λοιπών νομικών προσώπων, αναγνωρίζονται 
και εκκαθαρίζονται βάσει των κανονιστικών ή γενικών διατάξεων που 
στην συγκεκριμένη περίπτωση προβλέπουν συμβάσεις και απόδοση 
δαπανών μέσω συμβεβλημένων παρόχων, είτε ιδιωτών είτε κρατικών 
δομών, όπως τα οδοντιατρεία του ΠΕΔΥ. 

 Ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει υπογράψει συμβάσεις με ιδιωτικά οδοντιατρεία 
και δεν αποζημιώνεται οποιαδήποτε οδοντιατρική πράξη εκτελείται 
σε ιδιωτικό οδοντιατρείο. Δεν υπάρχει ούτε πρόσβαση ούτε 
αποζημίωση στον ιδιωτικό τομέα .

 Ο ΕΚΠΥ αναφέρει ότι οι ασφαλισμένοι έχουν πρόσβαση στα 
οδοντιατρεία των δομών του Οργανισμού. Οι δομές αυτές έχουν 
μεταφερθεί στο ΠΕΔΥ ( Ν.4238/2014 ) και την εποπτεία τους 
έχουν οι Υγειονομικές Περιφέρειες .  Οι  συμβάσεις  που έχουν 
υπογραφεί μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΥΠΕ για την αποζημίωση υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  που προσφέρουν  οι ΥΠΕ δεν 
περιλαμβάνει τις οδοντιατρικές εργασίες . Άρα οι ασφαλισμένοι 
έχουν πρόσβαση για οδοντιατρική περίθαλψη στα οδοντιατρεία 
του ΠΕΔΥ χωρίς όμως  να έχει προβλεφθεί αποζημίωση αυτών 
των υπηρεσιών στις σχετικές συμβάσεις του Οργανισμού με τις 
Υγειονομικές Περιφέρειες 

IV. Για την Πρόσθετη περίθαλψη και θεραπευτικά μέσα του άρθρου 15 του  
Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (αριθμ. ΕΜΠ5 ΦΕΚ 
3054/τ.Β΄/2012, κοινή υπουργική απόφαση ) καθώς και του 
παραρτήματος του άρθρου 15 , όταν η απόδοση δαπάνης αφορά είδος για το 
οποίο προβλέπεται χρόνος αντικατάστασης, σας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος 
αντικατάστασης του αιτούμενου  είδος  θα ελέγχεται από την Υπηρεσία  

V. Για τις φυσιοθεραπείες, θα γράφεται από τον θεράποντα ιατρό η πάθηση,  το 
είδος, καθώς και ο αριθμός τους. 

VI. Στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των Ελλήνων ασφαλισμένων που 
δικαιούνται παροχές από τον ΕΟΠΥΥ βάση των διατάξεων του Ενιαίου 
Κανονισμού Παροχών Υγείας σας    γνωρίζουμε ότι :

 σύμφωνα με την υφιστάμενη σύμβαση νοσοκομειακής   
περίθαλψης  μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτικών παρόχων 
Κλειστής Περίθαλψης, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  καλύπτει τη νοσηλεία των 
ασφ/νων του στη Γ΄ θέση (τετράκλινος θάλαμος).  Ως εκ τούτου 
στις περιπτώσεις νοσηλείας θα πρέπει να υπάρχει,  επιπλέον των 
ανωτέρω δικαιολογητικών, βεβαίωση του νοσηλευτικού 
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ιδρύματος όπου πραγματοποιήθηκε η νοσηλεία  ότι η θέση 
νοσηλείας  είναι η οικονομικότερη,  μεταφρασμένη και 
θεωρημένη από το Προξενείο ή τη Πρεσβεία του υπηρετούντος

 Επομένως, είναι αυτονόητο ότι εφόσον οι δαπάνες νοσηλείας 
ασφ/νων της κατηγορίας σας, αποζημιώνονται συνολικά,  επί των 
τιμολογίων, θα πρέπει να υπάρχει προτεραιότητα κατά την 
επιλογή του ιδρύματος που απευθύνεστε για παροχές υγείας , σε 
αυτά που ανήκουν στη κρατική δομή της χώρας που υπηρετείτε. 

VII. Για τις ανωτέρω δαπάνες εφαρμόζονται και ισχύουν οι διατάξεις περί 
παραγραφής που ορίζονται στο άρθρο 23 του ΕΚΠΥ. Παροχές που 
προβλέπονται στον ισχύοντα  κανονισμό , εφόσον δεν απαιτηθούν μέσα σε 
ένα  (1) χρόνο από τη δημιουργία τους, παραγράφονται.


