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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                          
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ                                      
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
                Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 457/22-03-2018  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                                                                                               

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απόδοσης συνολικής δαπάνης: 40.404,76 € προς το Λουξεμβούργο και 

1.507.184,90 € προς την Γαλλία για παρασχεθείσες υπηρεσίες υγείας σε ασφαλισμένους 

ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης βάσει  των ΕΚ 883/2004 και 987/2009».  

 
Απόφαση 402         
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη  
Α. την κάτωθι με αρ. πρωτ. ΔΑ4A/ΔΔΣ/45/27-3-2018 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Διεθνών 
Ασφαλιστικών Σχέσεων,  
 
«Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Βασικού Κανονισμού 883/2004 (Ε.Κ.) «ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ Ειδικές Διατάξεις 
σχετικά με τις διάφορες κατηγορίες παροχών» «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- Παροχές ασθένειας, παροχές 
μητρότητας και ισοδύναμες παροχές πατρότητας» «Τμήμα 1- Ασφαλισμένοι και μέλη των 
οικογενειών τους, πλην των συνταξιούχων και των μελών των οικογενειών τους» άρθρα 17-
20, 22 «Τμήμα 2 -Συνταξιούχοι και μέλη των οικογενειών τους» άρθρα 23-27 και «Τμήμα 3 - 
Κοινές διατάξεις» άρθρα 35 και 41.  
 
2.  Τις διατάξεις του Εφαρμοστικού Κανονισμού 987/2009 (Ε.Κ.) « ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ Ειδικές 
Διατάξεις σχετικά με τις διάφορες κατηγορίες παροχών» «ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι - Παροχές ασθένειας, 
παροχές μητρότητας και ισοδύναμες παροχές πατρότητας» άρθρα 22 έως 26 και «ΤΙΤΛΟΣ IV 
Δημοσιονομικές Διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Απόδοση του κόστους των παροχών σύμφωνα με τα 
άρθρα 35 και 41 του Βασικού Κανονισμού» άρθρα 62 έως 69. 
 
3. Την Απόφαση S9/20-6-2013, της Διοικητικής Επιτροπής για τον συντονισμό των 
Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης,  σχετικά με τις διαδικασίες απόδοσης για την εφαρμογή 
των άρθρων 35 και 41 του Βασικού Κανονισμού 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
τον υπολογισμό των τόκων στις περιπτώσεις εκπρόθεσμων πληρωμών. 
 
4. Την Απόφαση S10/19-12-2013, της Διοικητικής Επιτροπής για τον συντονισμό των 
Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης,  για τη μετάβαση από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 
1408/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 
987/2009 και την εφαρμογή των διαδικασιών απόδοσης εξόδων με την οποία τίθενται 
προθεσμίες αποπληρωμής παλαιών εκκρεμών απαιτήσεων. 
 
5. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/2-3-2011 τ.Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο 
σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
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6. Τις διατάξεις του αρθρ. 13 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/1-3-2012 τ.Α΄) «Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων  Συμβάσεων Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου 
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας,  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και 
τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις». 
 
7.  Τις διατάξεις των αρθρ. 43 και 44 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/11-4-2012 τ. Α΄) 
«Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις». 
 
8.  Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ.Α’ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση  νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών  και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
 
9.  Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010 τ. Α΄) «Δημοσιονομική 
διαχείριση και ευθύνη». 
 
10. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/1974 τ. Α΄) «Περί Λογιστικού των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» όπως ισχύουν σήμερα. 
 
11.  Τις διατάξεις του άρθρ. 11 του  Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/17-2-2014 τ. Α΄) 
«Πρωτοβάθμιο  Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις». 
12. Το Εθνικό Υπόμνημα της Ελλάδας A.C. 351/13/5-8-2013 της Διοικητικής Επιτροπής  για 
το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας της Ε.Ε με το οποίο ανακοινώνεται το 
Υπουργείο Υγείας, ως αρμόδια Αρχή και ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(ΕΟΠΥΥ), ως Οργανισμός Σύνδεσης και ως αρμόδιος Φορέας τόπου διαμονής ή κατοικίας για 
παροχές ασθένειας σε είδος. 
 
13. Το γεγονός ότι κατ’εφαρμογή της απόφασης S10 όφειλαν να έχουν αποπληρωθεί οι       
αντίστοιχες δαπάνες που υπάγονται στους παλαιούς κανονισμούς 1408/71 & 574/72 προς τα 
κράτη – μέλη. 
 
14. Το γεγονός ότι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των οφειλών προς τους ξένους 
φορείς                      συνεπάγονται τόκους υπερημερίας εις βάρος της χώρας μας, με την 
εφαρμογή των νέων Κανονισμών (883/2004 και 987/2009) όσο και κατ’ εφαρμογή της 
Απόφασης S9/20-6-2013. 
 
15. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 55 του Ν.4486/2017 (Φ.Ε.Κ. 115/-07-08-2017 
τ.Α’) « Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». 
 
16. Το υπ’αριθ.ΔΑ4/Δ-52/19-12-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης μας προς τη Δ/νση 
Οικονομικών σχετικά με την παροχή στοιχείων για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018.  
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17. Τις με αριθ. πρωτ. : ΑΑΥ Μ38/01-01-2018, ΑΑΥ Μ44/09-01-2018 με ΑΔΑ : 7ΦΓΚΟΞ7Μ-
ΞΟΟ, 7ΑΗΙΟΞ7Μ-Κ2Ξ  Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για  δέσμευση πίστωσης των 
ποσών των 5.234.372,02 € και 4.765.627,98 € αντίστοιχα  στον ΚΑΕ 0673.02.02Β «Νοσήλια 
στο Εξωτερικό – Δαπάνες προς Ευρωπαϊκούς Φορείς Προηγούμενης Χρήσης» της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ. 
 
18. Την υπ’αριθ.Β2β/Γ.Π.14771/22-02-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 
με ΑΔΑ: 6ΟΜΙ465ΦΥΟ-ΥΚΣ περί έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 
Οικονομικού Έτους 2018 του ΕΟΠΥΥ.  
 
Θέτουμε συμπληρωματικά υπόψη σας ότι: 
 
Η Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων είναι αρμόδια  για τη διαχείριση του 
μηχανισμού απόδοσης δαπανών υγειονομικής περίθαλψης από και προς τα κράτη – μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία, καθώς επίσης προς ασφαλισμένους 
και παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο είτε των ενωσιακών νομικών 
οργάνων είτε των διμερών συμβάσεων ή συμφωνιών για χορήγηση των εν λόγω παροχών σε 
τρίτες χώρες. Ειδικότερα μεριμνά για την απόδοση των δαπανών, όπως προβλέπεται από τον 
ειδικό μηχανισμό απόδοσης δαπάνης των Ευρωπαϊκών Κανονισμών κατόπιν του ορισμού του 
ΕΟΠΥΥ ως Οργανισμού Σύνδεσης έναντι των ομολόγων του ευρωπαϊκών φορέων (βλ. σημείο 
12 του αιτιολογικού). 
 
Οι εν λόγω οφειλές των κρατών-μελών έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατόπιν 
εφαρμογής των Αποφάσεων Αριθ. S10 της 19ης Δεκεμβρίου 2013 & Αριθ. S9 της 20ής 
Ιουνίου 2013 της Διοικητικής Επιτροπής για τον Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής 
Ασφάλισης και πληρούν τις προϋποθέσεις απόδοσης αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ.2 του άρθρου 55 του Ν.4486/2017 (Φ.Ε.Κ. 115/-07-08-2017 τ.Α’). 
 
Οι συγκεκριμένες οφειλές αντιστοιχούν: 
 
Α. Για το Λουξεμβούργο σε πλήθος 130 ευρωπαϊκών τιμολογίων Ε125 LU 
(πραγματικής δαπάνης) συνολικής αξίας 40.406,76 € που αφορούν στα έτη από 1997 έως 
και 2003 για παρασχεθείσες υπηρεσίες υγείας σε ασφαλισμένους ελληνικών Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης στο έδαφος του Λουξεμβούργου λόγω έκτακτης και αναγκαίας 
περίθαλψης κατ’εφαρμογήν των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. 
Β. Για την Γαλλία σε πλήθος 531 ευρωπαϊκών τιμολογίων και ειδικότερα σε 529 Ε125 
FR (πραγματικής δαπάνης) συνολικής αξίας 1.504.771,40 € που αφορούν στα έτη από 
1998 έως και 2010 και σε 2 Ε127 FR (κατ’αποκοπή ποσά) συνολικής αξίας 2.413,50 € που 
αφορούν στο έτος 1999 για παρασχεθείσες υπηρεσίες υγείας σε ασφαλισμένους ελληνικών 
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο έδαφος της Γαλλίας λόγω έκτακτης και αναγκαίας 
περίθαλψης ή λόγω προγραμματισμένης περίθαλψης και για κατ’αποκοπή ποσά 
κατ’εφαρμογήν των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. 
Κατόπιν των ανωτέρω, 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
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Α. Την έγκριση απόδοσης συνολικής δαπάνης 40.404,76 € προς τον Οργανισμό Σύνδεσης 
του Λουξεμβούργου, για παρασχεθείσες υπηρεσίες υγείας σε ασφαλισμένους ελληνικών 
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης βάσει των ΕΚ 883/2004 και 987/2009. 
Β. Την έγκριση απόδοσης συνολικής δαπάνης 1.507.184,90 € προς τον Οργανισμό 
Σύνδεσης της Γαλλίας, για παρασχεθείσες υπηρεσίες υγείας σε ασφαλισμένους ελληνικών 
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης βάσει των ΕΚ 883/2004 και 987/2009. 
 
Η απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να εκτελεστεί αυθημερόν. 
 
Στη διάθεση σας μπορούν να τεθούν οποτεδήποτε τα συνολικά 661 τιμολόγια Ε125 ή Ε127 
των σχετικών χωρών, που αφορούν στις αντίστοιχες δαπάνες καθώς και τα 40 συνοδευτικά 
έγγραφα του Τμήματος Διαχείρισης Δαπανών Υγειονομικής Περίθαλψης ΕΕ της Διεύθυνσης 
Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων». 
 
Β. την προφορική εισήγηση της Προϊσταμένης της ανωτέρω Δ/νσης  
Γ. τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων και τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση 
της Υπηρεσίας 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Την έγκριση απόδοσης συνολικής δαπάνης 40.404,76 € προς τον Οργανισμό Σύνδεσης 
του Λουξεμβούργου, για παρασχεθείσες υπηρεσίες υγείας σε ασφαλισμένους ελληνικών 
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης βάσει των ΕΚ 883/2004 και 987/2009. 
Β. Την έγκριση απόδοσης συνολικής δαπάνης 1.507.184,90 € προς τον Οργανισμό 
Σύνδεσης της Γαλλίας, για παρασχεθείσες υπηρεσίες υγείας σε ασφαλισμένους ελληνικών 
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης βάσει των ΕΚ 883/2004 και 987/2009. 

 
Η απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν και θα αναρτηθεί στην διαύγεια 

 

Ακριβές απόσπασμα 
εκ των επισήμων πρακτικών 

 
    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ 
 
     ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΜΠΑΤΖΑΝΗ                                                       ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
                                                                                              Επικ. Καθ. Πανεπ. Πειραιώς 
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