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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του χρόνου  υποβολής των  δικαιολογητικών 
που θα πρέπει να προσκομίζουν οι υπηρετούντες υπάλληλοι σε 
οποιαδήποτε υπηρεσία ή όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, σε 
κράτος εκτός Ε.Ε., για απόδοση δαπανών παροχών υγείας

   Με το αρ. ΔΑ3Δ/134/οικ.41533/10.10.2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας, 
καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά  που θα πρέπει να προσκομίζουν οι υπηρετούντες 
δημόσιοι υπάλληλοι ή όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, σε κράτος εκτός Ε.Ε., 
για απόδοση δαπανών παροχών υγείας καθώς και το χρονικό περιθώριο υποβολής 
των δαπανών ( εντός ενός έτους από τη δημιουργία του αιτήματος )  σύμφωνα με το 
άρθρο 23 του αρ. ΕΜΠ5/12 (ΦΕΚ 3054 Β/18-11-2012).    
     Με τη έναρξη ισχύος της  αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/2018 (ΦΕΚ /τ.Β /4898/1-11-
2018 ) ΚΥΑ  Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ.πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος 
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2. Υπουργείο Παιδείας Έρευνας & 
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Υπ. εξωτερικού
Αν. Τσόχα 7
Αμπελόκηποι 
11521 Αθήνα            



[2]

Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών 
Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» από 1-11-2018 ,  ο χρόνος παραγραφής ορίζεται σε έξι 
μήνες σύμφωνα με το αρ. 60 άρθρο, όπου τα ατομικά αιτήματα δαπανών παροχών 
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, παραγράφονται εάν εντός εξαμήνου από την 
έκδοση του φορολογικού παραστατικού δεν υποβληθούν στην αρμόδια Διεύθυνση. 
  Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα όλες τις υπηρεσίες 
και φορείς που ανήκουν στη αρμοδιότητα σας , προκειμένου στη συνέχεια να 
ενημερωθούν όλοι οι υπηρετούντες υπάλληλοι και με εκπαιδευτική άδεια σε χώρες 
εκτός Ε.Ε. ως προς την εμπρόθεσμη υποβολή των αιτημάτων παροχών των ιδίων και 
των έμμεσων μελών τους .
   Κατά τα υπόλοιπα ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΔΑ3Δ/134/οικ.41533/10.10.2017 
έγγραφο της υπηρεσίας μας .    
Είμαστε στη διάθεσή σας  για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία . 

                                           Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ    
                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Η Προιστ. Τμ. Γραμματείας

Εσωτ. Διανομή :1. Γρ. Προέδρου 
                       2. Γρ. Αντιπροέδρου 
                       3. Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων


