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ΘΕΜΑ: Υγειονοµική Περίθαλψη (Νοµοθεσία - Ενηµέρωση Ασφαλισµένων) 
 

ΣΧΕΤ.:  α. Ν. 154/1975 (ΦΕΚ Α΄185) 
β. Π∆ 432/1983 (ΦΕΚ Α΄162) όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 340/1994 

(ΦΕΚ Α΄181) και το Π∆ 136/2014 (ΦΕΚ Α΄224) 
γ. Σ∆/Ν-∆-Α16/1984/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/4ηΜΕΟ 
δ. Φ.750.ζ/106/438329/Σ.2046/01 Αυγ 91/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο (Γ∆) 
ε. Αριθµ.Φ.700/4/132914/Σ.3317/25-05-2005/ΥΑ (ΦΕΚ Β΄827) 
στ. Αριθµ.Φ.700/234/296821/Σ.321/25-07-2011/ΥΑ (ΦΕΚ Β΄2093) 
ζ. Αριθµ.Φ.700/47/81659/Σ.266/23-04-2012/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1346) 
η. Φ.758/357/268497/Σ.624/11 Οκτ 12/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/∆ΥΓ 
θ. Αριθµ.Φ.700/51/83019/Σ.437/27-11-2014/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄58) 
ι. Πα∆ 7-10/2016/ΓΕΣ/∆ΥΓ 
ια. Φ.995/11/403756/Σ.40/18 Ιαν 19/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/∆ΥΓ/2ο 

ιβ. Φ.700/76/405007/Σ.200/12 Απρ 19/ΓΕΕΘΑ/∆ΥΓ/2ο 
 

  1. Σας γνωρίζουµε ότι το νοµικό πλαίσιο για την υγειονοµική περίθαλψη 
των στρατιωτικών των Ε∆, καθώς και των µελών των οικογενειών τους, καθορίζε-
ται µε το (α) σχετικό και το, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, (β) όµοιο. 
 

  2. Πρόθεση του ΓΕΣ είναι η ενηµέρωση των εν ενεργεία στρατιωτικών, 
ασφαλισµένων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, σε βασικά θέµατα υγειονοµικής περίθαλψης, για 
τα οποία διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ελλιπής γνώση, προκειµένου να εξασφαλιστεί 
ότι γνωρίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. 
 

  3. Ασφαλισµένοι του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, κάτοχοι Βιβλιαρίου Νοσηλείας (ΒΝ), εί-
ναι: 
 

   α. Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί του ΣΞ και των Κοινών Σωµάτων των 
Ε∆, καθώς και οι δικαστικοί λειτουργοί του ∆ικαστικού Σώµατος των Ε∆. 
 

   β. Τα µέλη οικογένειας των παραπάνω, όπως καθορίζονται στο άρ-
θρο 3 του (β) σχετικού. 
 

  4. Το σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης για τους ως άνω ασφαλισµένους, 
έχει ως εξής: 
 

   α. Έκδοση των εντύπων δικαιώµατος υγειονοµικής περίθαλψης [ΒΝ, 
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) και Έντυπα S1-S2], καθώς και 
τεχνοοικονοµικός έλεγχος των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης εξωτερικού, 
από το ΓΕΣ/∆ΥΓ. 
 

   β. Τεχνοοικονοµικός έλεγχος των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης 
εσωτερικού από τα Ε∆ΥΠ/Σχηµατισµών (∆ΥΒ-ΜΕΡΥΠ-IV ΤΑΞΥΠ). 
 

   γ. Παρακολούθηση των µεταβολών της νοµοθεσίας και άµεση ενηµέ-
ρωση των Ε∆ΥΠ/Σχηµατισµών και των Στρατιωτικών Νοσοκοµείων (ΣΝ) από το 
ΓΕΣ/∆ΥΓ, το οποίο επιβλέπει την εύρυθµη λειτουργία των αρµόδιων οργάνων και 
παρακολουθεί την καλή εφαρµογή του συστήµατος. 
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  5. Γενικά: 
 

   α. Η υγειονοµική περίθαλψη στους στρατιωτικούς παρέχεται, όπως 
καθορίζεται µε τους ειδικούς κανονισµούς και διαταγές, από τους ιατρούς των Μο-
νάδων και τα ΣΝ. 
 

   β. Εάν στην περιοχή όπου υπηρετεί ο στρατιωτικός δεν υπηρετεί 
στρατιωτικός ιατρός ειδικότητας ανάλογης της πάθησης ή δεν λειτουργεί ΣΝ ή αυ-
τό που λειτουργεί στερείται χώρου, θεραπευτικών µέσων ή ειδικευµένου επιστη-
µονικού προσωπικού, η δε κατάσταση του ασθενή δεν επιτρέπει τη µετακίνησή 
του στο πλησιέστερο ΣΝ, ή αν αυτή κρίνεται ασύµφορη για το ∆ηµόσιο, οι στρατι-
ωτικοί δικαιούνται περίθαλψη ως εσωτερικοί ασθενείς, κατά προτεραιότητα στα 
κρατικά νοσοκοµεία, νοσηλευτικά ιδρύµατα ή ιδιωτικές κλινικές και ως εξωτερικοί 
ασθενείς από ιδιώτες ιατρούς, εφόσον δεν είναι δυνατή η περίθαλψη στα εξωτερι-
κά ιατρεία των κρατικών νοσοκοµείων ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων. Στις περιπτώ-
σεις αυτές, η παραποµπή του στρατιωτικού γίνεται από τον ιατρό της Μονάδας ή 
το ΣΝ. 
 

   γ. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αντιµετώπισης οποιουδήποτε νο-
σήµατος ή σωµατικής βλάβης εξαιτίας έκτακτου συµβάντος ή ατυχήµατος, είναι 
δυνατή η περίθαλψη των στρατιωτικών σε µη ΣΝ, κατά προτεραιότητα ως παρά-
γραφο 5β, ή η εξέταση και παροχή πρώτων βοηθειών σ’ αυτούς από ιδιώτες ια-
τρούς. Η ενδονοσοκοµειακή νοσηλεία διαρκεί όσο απαιτεί η πάθηση και µέχρι τη 
διακοµιδή του ασθενούς σε ΣΝ. Επιπλέον, απαιτείται η άµεση ενηµέρωση της Μο-
νάδας του στρατιωτικού και της ∆ΥΓ/Σχηµατισµού. 
 

   δ. Η περίθαλψη στις περιπτώσεις των παρ. 5β και 5γ του παρόντος, 
εγκρίνεται από τον ∆ντή της αρµόδιας ∆ΥΓ/Σχηµατισµού για τους εσωτερικούς 
ασθενείς και τον ελεγκτή ιατρό, για τους εξωτερικούς ασθενείς. 
 

   ε. Η πρόσβαση των µελών οικογένειας σε παρόχους υπηρεσιών υ-
γείας πραγµατοποιείται µε ελεύθερη επιλογή. 
 

  6. Το ως άνω πλαίσιο της παρεχόµενης υγειονοµικής περίθαλψης στους 
στρατιωτικούς, καλύπτει κάθε τακτική ή έκτακτη περίπτωση υγείας. 
 

  7. Συναφώς σας γνωρίζουµε ότι: 
 

   α. Το Σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) δεν εφαρµόζε-
ται, επί του παρόντος, στους ασφαλισµένους του ΥΠΕΘΑ. Η συνταγογράφηση και 
εκτέλεση της φαρµακευτικής περίθαλψης, καθώς και των διαγνωστικών εξετάσεων 
και πράξεων, πραγµατοποιείται επί των ΒΝ, σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 
 

   β. Σύµφωνα µε το (ια) σχετικό, δεν απαιτείται η εγγραφή των στελε-
χών των Ε∆ στον οικογενειακό ιατρό, ενώ αντίθετα, η υποχρέωση αυτή ισχύει για 
τα µέλη των οικογενειών τους, λόγω της δυνατότητας των τελευταίων να λαµβά-
νουν υγειονοµική περίθαλψη, εκτός από τα ΣΝ, και από τις δηµόσιες δοµές υγείας. 
 

  8. Οι βασικές παροχές υγειονοµικής περίθαλψης των ασφαλισµένων του 
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, έχουν όπως στο Παράρτηµα «Α». 
 

  9. Η βελτίωση της παρεχόµενης υγειονοµικής περίθαλψης των στρατιωτι-
κών, στο πλαίσιο της συνεχούς µέριµνας για το προσωπικό, αποτελεί προτεραιό-
τητα για το ΓΕΣ και ως εκ τούτου οι στόχοι, οι οποίοι υλοποιήθηκαν, έχουν όπως 
παρακάτω: 
 

   α. ∆ηµιουργήθηκε το πληροφοριακό σύστηµα - µητρώο υγειονοµικής 
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περίθαλψης ασφαλισµένων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, υπό του ΕΣΕΠ, στο οποίο είναι εγ-
γεγραµµένα και παρακολουθούνται τα ΒΝ των στρατιωτικών και των µελών. 
 

   β. Η ετήσια θεώρηση των ΒΝ ασφαλισµένων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ πραγ-
µατοποιείται µέσω της ηλεκτρονικής πύλης των διαδικτυακών υπηρεσιών του ΓΕΣ, 
σύµφωνα µε το (ι) σχετικό. 
 

   γ. Εκδόθηκε η (ι) σχετική Πα∆, η οποία αποτελεί το θεσµικό κείµενο, 
µε το οποίο: 
 

    (1) Καταγράφεται ενιαία σε µία διαταγή η ισχύουσα εθνική και ε-
νωσιακή νοµοθεσία, επί των εντύπων δικαιώµατος υγειονοµικής περίθαλψης (ΒΝ-
ΕΚΑΑ-S1-S2) ασφαλισµένων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, καθώς και των δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεών τους. 
 

    (2) Εµπεριέχονται οι δυνατότητες και εφαρµογές του ως άνω πλη-
ροφοριακού συστήµατος. 
 

 10. Επιπλέον βρίσκονται σε εξέλιξη: 
 

   α. Η εφαρµογή του ΣΗΣ στους ασφαλισµένους του ΥΠΕΘΑ. 
 

   β. Η αναθεώρηση - επικαιροποίηση του Π∆ 432/1983, για τη βελτίω-
ση της παρεχόµενης υγειονοµικής περίθαλψης στο στρατιωτικό προσωπικό των 
Ε∆ και στα µέλη των οικογενειών τους. 
 

 11. Πλέον των παραπάνω βασικών οδηγιών, λόγω του εύρους και του δυ-
ναµικού χαρακτήρα της υγειονοµικής περίθαλψης, για κάθε πρόσθετη πληροφορία 
που χρειάζεται το προσωπικό του ΣΞ, να απευθύνεται: 
 

   α. Στις ∆ΥΒ - ΜΕΡΥΠ -IV ΤΑΞΥΠ/∆ΥΓ, για την υγειονοµική περίθαλ-
ψη στο εσωτερικό (δαπάνες, συµβάσεις, ελεγκτές ιατροί κλπ.), καθώς και την έκ-
δοση συµπληρωµατικής σειράς εντολών ΒΝ. 
 

   β. Στο ΓΕΣ/∆ΥΓ: 
 

    (1) Για την έκδοση των εντύπων δικαιώµατος υγειονοµικής περί-
θαλψης (ΒΝ-ΕΚΑΑ-S1), καθώς και την ετήσια θεώρηση των ΒΝ (τηλ. 210-749-
4930 και 4932). 
 

    (2) Για την υγειονοµική περίθαλψη στο εξωτερικό, καθώς και για 
εξειδικευµένες περιπτώσεις περίθαλψης στο εσωτερικό (τηλ. 210-749-4934). 
 

 12. Αντίγραφο του παρόντος να τηρείται στο Φάκελο του ∆ιοικητή. 
 

 13. Επιθυµητή Τελική Κατάσταση είναι η κατανόηση από τα στελέχη του 
συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης, των βασικών παροχών υγείας, καθώς και 
των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών τους, προς όφελος των ιδίων και των µελών 
των οικογενειών τους. 
 

 14. Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 
 

 15. Το ΣΓ Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας, το ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ. ΥΕΘΑ - κ. ΑΝΥΕΘΑ, 

οι λοιποί αποδέκτες ΥΠΕΘΑ και το ΓΕΕΘΑ/Β1, προς τους οποίους κοινοποιείται το 
παρόν (υ.τ.α.), καθώς και τα ΓΕΝ/Β3 και ΓΕΑ/Β1, παρακαλούνται για την ενηµέ-
ρωση του προσωπικού του ΣΞ και των Κοινών Σωµάτων των Ε∆, καθώς και των 
δικαστικών λειτουργών του ∆ικαστικού Σώµατος των Ε∆, της δύναµής τους. 
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 16. Χειριστής θέµατος: Ανχης (∆Υ) Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Επιτε-
λής ∆ΥΓ/4α, τηλ. 210-7494934. 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 

 

Αντιστράτηγος ∆ηµήτριος Μπονώρας 
Υπαρχηγός 

 
 
Ανχης (∆Υ) Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος 

Επιτελής ∆ΥΓ/4α 

 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

«Α» Βασικές Παροχές Υγειονοµικής Περίθαλψης Ασφαλισµένων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Αποδέκτες Πίνακα «Α» 
(πλην Α0100, Α0200, Α0301, Α0302, Α0364) 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΣΓ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΥΠΕΘΑ/ΣΓ κ. ΥΕΘΑ - κ. ΑΝΥΕΘΑ 
ΥΠΕΘΑ/∆Σ∆ 
ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΑΕΕ 
ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΟΣΥ 
ΥΠΕΘΑ/Γ∆ΠΕΑ∆Σ 
ΓΕΕΘΑ/Β1 
ΓΕΣ/ΕΓΑ 
ΓΕΣ/ΕΓΥ 
ΓΕΣ/∆Γ΄Κ 
ΓΕΣ/∆ΥΓ/4α 

ΓΕΝ/Β3 
ΓΕΑ/Β1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ∆ΓΗ 
Φ.758/30/1130054/Σ.1608 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
∆ΥΓ/4α  
30 Απρ 19 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ 

 
Ιατρική - Φαρµακευτική Περίθαλψη και ∆ιαγνωστικές Εξετάσεις 
 

  1. Η συνταγογράφηση πραγµατοποιείται επί των ΒΝ, σύµφωνα µε τα ι-
σχύοντα. 
 

  2. Η εκτέλεση της φαρµακευτικής συνταγής πραγµατοποιείται µε ελεύθερη 
επιλογή του φαρµακείου από τον ασφαλισµένο. 
 

  3. Οι δικαιούχοι συµµετέχουν στις δαπάνες για φάρµακα, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Υπουργείου Υγείας. 
 

  4. Παρέχεται το δικαίωµα προµήθειας φαρµάκων και συναφών φαρµακευ-
τικών προϊόντων από το Στρατιωτικό Φαρµακείο Αθηνών (ΣΦΑ) και τα υποκατα-
στήµατά του (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Σαλαµίνα 
και Χανιά) σε µειωµένες τιµές, όπως καθορίζονται στο (θ) σχετικό. Κατηγορίες δι-
καιούχων από τα Στρατιωτικά Φαρµακεία, όπως καθορίζονται στο (ζ) σχετικό. 
 

  5. Παρέχεται το δικαίωµα πληρωµής (έναντι απόδειξης) του αντιτίµου της 
φαρµακευτικής περίθαλψης στους δικαιούχους στρατιωτικούς, από τη διαχείριση 
χρηµατικού που τους µισθοδοτεί, σε περιοχές στις οποίες έχουν καταγγελθεί οι 
συµβάσεις από τους οικείους Φαρµακευτικούς Συλλόγους, όπως καθορίζεται στο 
(δ) σχετικό. Τυχόν διαφορές τακτοποιούνται µετά τον τεχνοοικονοµικό έλεγχο - έ-
γκριση των δαπανών, από τα Ε∆ΥΠ/Σχηµατισµών. 
 

  6. Επιτρέπεται η ελεύθερη επιλογή του ιδιώτη γυναικολόγου, σε µαιευτικά 
και γυναικολογικά µόνο περιστατικά, για το γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό που 
υπηρετεί σε περιοχές που δεν λειτουργούν ΣΝ ή αυτά που λειτουργούν δεν διαθέ-
τουν ιατρό γυναικολόγο, σύµφωνα µε την παρ. 14β της Προσθήκης «2/∆» του (γ) 
σχετικού. 
 

Οδοντιατρική Περίθαλψη 
 

  7. Η οδοντιατρική περίθαλψη στα στελέχη παρέχεται µε ελεύθερη επιλογή 
του οδοντιάτρου, σύµφωνα µε την παρ. 23 του (γ) σχετικού. 
 

  8. Παρέχεται το δικαίωµα οδοντιατρικής περίθαλψης από τα Οδοντιατρεία 
Φρουράς (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη), χωρίς συµµε-
τοχή για τους στρατιωτικούς και µε µειωµένη συµµετοχή για τα µέλη των οικογε-
νειών τους (10% επί του κρατικού τιµολογίου για τις οδοντοθεραπευτικές και 25% 
για τις οδοντοπροσθετικές και ορθοδοντικές εργασίες). Σε όλες τις περιπτώσεις 
καταβάλλεται από τους δικαιούχους το αντίτιµο της αµοιβής του οδοντοτεχνίτη. 
 

  9. Η αποζηµίωση των στελεχών, για τις δαπάνες που πραγµατοποιή-
θηκαν σε µη συµβεβληµένους οδοντιάτρους, υπολογίζεται σε ποσοστό επί του 
κρατικού τιµολογίου, ως εξής: 
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   α. Στρατιωτικοί: 
 

    (1) Οδοντοθεραπευτικές εργασίες: 100% 
    (2) Οδοντοπροσθετικές εργασίες:    75% 
    (3) Ορθοδοντικές εργασίες:   100% 
 

   β. Μέλη οικογένειας: 
 

    (1) Οδοντοθεραπευτικές εργασίες:   80% 
    (2) Οδοντοπροσθετικές εργασίες:    50% 
    (3) Ορθοδοντικές εργασίες:     50% 
 

Νοσηλεία στο Εσωτερικό 
 

 10. Η νοσοκοµειακή περίθαλψη των µελών οικογένειας των στρατιωτικών, 
παρέχεται από συµβεβληµένα ή µη, κρατικά ή νοµικών προσώπων δηµοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου νοσηλευτικά ιδρύµατα ή από ιδιωτικές κλινικές µε ελεύθερη επι-
λογή των δικαιούχων, µετά από έγκριση του αρµόδιου ελεγκτή ιατρού (προ της ει-
σαγωγής για νοσηλεία και µετά το πέρας αυτής). 
 

 11. Η αποζηµίωση των στελεχών, για τις ως άνω δαπάνες που πραγµατο-
ποιήθηκαν σε µη συµβεβληµένες ιδιωτικές κλινικές, υπολογίζεται σε ποσοστό 80% 
επί του κρατικού τιµολογίου, πλην των νευροψυχιατρικών και φυµατιολογικών κλι-
νικών, για τις οποίες υπολογίζεται σε ποσοστό 100%. 
 

 12. Επιπλέον: 
 

   α. Τα µέλη οικογενείας των στρατιωτικών, πρώτου βαθµού συγγενεί-
ας εξ αίµατος και εξ αγχιστείας, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και παροχής υ-
γειονοµικής περίθαλψης στα ΣΝ, είτε τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται περίθαλψης 
σε βάρος του δηµοσίου ή οιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε δεν 
δικαιούνται ασφάλισης (δηλαδή είναι ανασφάλιστα), σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του (ε) σχετικού. 
 

   β. Στα άγαµα τέκνα των στρατιωτικών, τα οποία είναι ανασφάλιστα, 
παρέχεται δωρεάν νοσηλεία στα ΣΝ, σύµφωνα µε το (στ) σχετικό. 
 

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 
 

 13. Η υγειονοµική περίθαλψη στο εξωτερικό (στρατιωτικών και µελών), επι-
τρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν πάσχουν από σοβαρότατο νόσηµα, η 
διάγνωση ή η θεραπεία του οποίου δεν µπορεί να γίνει στην Ελλάδα επειδή δεν 
υπάρχουν κατάλληλα επιστηµονικά µέσα και ιατροί που διαθέτουν την απαιτούµε-
νη ειδίκευση, µετά από γνωµάτευση της ΑΣΥΕ ή της ΕΠ.ΑΠ/Γ΄ΣΣ (για τα µέλη οι-
κογενείας που διαµένουν στη Μακεδονία και Θράκη) και έγκριση του Υπαρχη-
γού/ΓΕΣ. Η εγκριτική απόφαση νοσηλείας εκδίδεται µε µέριµνα του ΓΕΣ/∆ΥΓ. 
 

 14. Τα έξοδα νοσηλείας (ως εσωτερικού ή εξωτερικού ασθενή) και λοιπά 
συναφή (κίνησης και διαµονής ασθενή και συνοδού), υπολογίζονται µε βάση τα 
τιµολόγια που ισχύουν στην εκεί Χώρα και βαρύνουν τον Π/Υ ΓΕΣ, ως ακολούθως: 
 

   α. Σε ποσοστό 100% (για τους στρατιωτικούς). 
 

   β. Σε ποσοστό 90% (για τα µέλη). Το 10% αφορά στη συµµετοχή του 
στρατιωτικού. 
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 15. Οι δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης των στρατιωτικών που υπηρε-
τούν, εκπαιδεύονται ή αποστέλλονται για υπηρεσία στο εξωτερικό, καθώς και των 
µελών των οικογενειών τους (µε διαταγή µετάκλησης), εξοφλούνται από τους ιδί-
ους και στη συνέχεια υποβάλλονται, για έλεγχο και έγκριση, στο ΓΕΣ/∆ΥΓ. 
 

 16. Η παρεχόµενη υγειονοµική περίθαλψη στις χώρες της ΕΕ, καθώς και 
στην Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν, καλύπτεται µε τη χρήση των 
Εντύπων (EKAA, S1 και S2), σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ΕΕ, µε παράλλη-
λη εφαρµογή της εσωτερικής νοµοθεσίας, σύµφωνα µε το (η) σχετικό. 
 

Επίδοµα Τοκετού 
 

 17. Υπολογίζεται µε βάση το εκάστοτε ηµερήσιο ενοποιηµένο (κλειστό) νο-
σήλιο των Γενικών Νοσοκοµείων και διαµορφώνεται, ως εξής: 
 

   α. Γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό: 
 

    (1) Ανθλγοί και ανώτερου βαθµού: 1.300,00 €. 
 

    (2) Υπαξκοί και Ανθστές:       900,00 € 
 

   β. Σύζυγοι στρατιωτικών:        900,00 € 
 

 18. Το παραπάνω επίδοµα προσαυξάνεται: 
 

   α. Κατά 20%, σε περίπτωση τοκετού σε νοσηλευτικό ίδρυµα που δεν 
υπάγεται στις διατάξεις του Ν.∆. 2592/53 και του Ν.1397/83. 
 

   β. Κατά 25%, σε περίπτωση που γεννηθούν περισσότερα από ένα 
παιδιά. 
 

 19. Σε περίπτωση µη φυσιολογικού τοκετού, παρέχεται η δυνατότητα ανα-
γνώρισης της δαπάνης νοσηλείας, εφόσον το επίδοµα υπολείπεται αυτής. 
 

Ειδικές Περιπτώσεις ∆απανών Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Τέκνων 
Στρατιωτικών 
 

 20. Για τις ειδικές περιπτώσεις δαπανών εκπαίδευσης των τέκνων στρατιω-
τικών καταβάλλεται, κατά περίπτωση, µηνιαίο επίδοµα, µετά από γνωµάτευση της 
αρµόδιας Επιτροπής Απαλλαγών, µε τις προϋποθέσεις των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 10 του (β) σχετικού. 
 

 21. Επί των ως άνω γνωµατεύσεων αναγράφεται υποχρεωτικά η αντίστοιχη 
διάταξη, στην οποία εµπίπτουν οι ειδικές περιπτώσεις δαπανών εκπαίδευσης των 
τέκνων. Η γνωµάτευση δύναται να καλύπτει χρονικό διάστηµα µέχρι ένα (1) έτος. 
 

 22. Το παραπάνω επίδοµα καταβάλλεται µε την υποβολή της σχετικής δα-
πάνης από τον στρατιωτικό και το ύψος του δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό που 
δαπανήθηκε για την εκπαίδευση των τέκνων του. 
 

 23. Για τις λοιπές περιπτώσεις δαπανών ειδικής αγωγής των τέκνων, οι ο-
ποίες δεν εµπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του (β) σχε-
τικού, εφαρµόζονται τα ισχύοντα (αποζηµίωση κατά ιατρική πράξη). 
 

Ειδικές Περιπτώσεις Αναγνώρισης ∆απανών Υγειονοµικής Περίθαλψης 
 

 24. Με το (ιβ) σχετικό, υιοθετούνται για τους ασφαλισµένους του ΥΠΕΘΑ οι  
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διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανι-
σµού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ΦΕΚ Β΄ 4898, 1/11/2018, για τις κά-
τωθι παροχές υγείας: 
 

   α. Σκιαγραφικά µέσα, γαληνικά σκευάσµατα. 
 

   β. Ειδική διατροφή για θεραπευτικούς σκοπούς. 
 

   γ. Αποκλειστική νοσοκόµα. 
 

   δ. Ιατρικώς υποβοηθούµενη αναπαραγωγή. 
 

   ε. Ατοµικές υγειονοµικές συσκευές (συσκευές έγχυσης φαρµάκων και 
διατροφικών διαλυµάτων, αναπνευστικές συσκευές, συσκευές οξυγονοθεραπείας, 
συσκευές για υπνική άπνοια, συστήµατα υψηλού αυτοϋποκλυσµού, συσκευές α-
ποσιδήρωσης, συσκευές µέτρησης σακχάρου αίµατος κλπ.). 
 

   στ. Αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό (θεραπευτικά επιθέµατα δερµατικών 
βλαβών, οστοµικά υλικά, υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης, καθετήρες ουροποιητικού, 
υλικά τραχειοστοµίας, υλικά αποσιδήρωσης κλπ.). 
 

   ζ. Θεραπευτικά µέσα και προθέσεις - πρόσθετη περίθαλψη (εκτός 
από τα οπτικά είδη οράσεως και τα ακουστικά βαρηκοΐας). 
 

   η. Αποζηµίωση µετακίνησης ασθενών για ιατρικό σκοπό (µόνο στις 
περιπτώσεις µετακίνησης νεφροπαθών για αιµοκάθαρση και πασχόντων από µε-
σογειακή αναιµία, δρεπανοκυτταρική νόσο και άλλες αιµοσφαιρινοπάθειες, για µε-
τάγγιση αίµατος εντός των αστικών κέντρων). 
 

 25. Επιπλέον, καθορίζεται ότι, η αρµοδιότητα των Υγειονοµικών Επιτροπών 
καθώς και των ελεγκτών ιατρών της Υπηρεσίας εφαρµόζεται, αντίστοιχα, και επί 
των παραπάνω διατάξεων. Η συνταγογράφηση πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα. 
 

Λοιπά 
 

 26. Τα επιδόµατα των παρ. 17 και 20 του παρόντος διπλασιάζονται, στις πε-
ριπτώσεις των στρατιωτικών που υπηρετούν στο εξωτερικό, εφόσον υπάρχει δια-
ταγή µετάκλησης της οικογένειας του στρατιωτικού. 
 

 27. Για την αντιµετώπιση των δαπανών υψηλού κόστους, δύναται να χορη-
γηθεί στον στρατιωτικό προκαταβολή µε απόδοση λογαριασµού, σύµφωνα µε την 
παρ. 4 του άρθρου 18 του (β) σχετικού. 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 

 

Υποστράτηγος Ανδρέας Αθανασόπουλος 
∆ιευθυντής Γ΄ Κλάδου 

 
 
Ανχης (∆Υ) Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος 

Επιτελής ∆ΥΓ/4α 

 

 


