
 

 

                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ -   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ –ΔΟΔ Α’ 

  
  

 
            Πειραιάς,    11-02-2021          
            Α.Π.:             2820.2/10909/2021  
 
 

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2                                                                                                                          ΠΡΟΣ:   ΩΣ Π.Δ.         
Ταχ. Κώδικας  : 18510 Πειραιάς   
Πληροφορίες : Πλωτάρχης Λ.Σ. (Ο) ΜΠΑΣΑΡΑΣ Γ.   

   (Τηλ. Επικοινωνίας: 213 137 1080)   

 : Υπχος Λ.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Φ.   

   (Τηλ. Επικοινωνίας: 213 137 4520)   

 : Υπχος Λ.Σ. ΤΣΙΓΚΑΚΟΥ Γ.   

   (Τηλ. Επικοινωνίας: 213 137 4911)   

 

ΘΕΜΑ:  «Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών - Στοιχεία αποστολής δικαιολογητικών 
Υγειονομικών Δαπανών». 

Σχετ.: α) Η υπ. αριθ. 2/53983/0026/27-06-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ηλεκτρονική διακίνηση 
δικαιολογητικών» (ΦΕΚ β’ 2726/2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 β) Το άρθρο 69στ του ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143 Α’/2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 γ) Η Απόφαση Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 50108/13-11-2020 (ΦΕΚ 5006 Β’/2020)  «Καθορισμός όρων και 
προϋποθέσεων παραλαβής από τον ΕΟΠΥΥ, επεξεργασίας και εξόφλησης λογαριασμών 
φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, για τα στελέχη Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.» 

 

1. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών καθίσταται υποχρεωτική η υλοποίηση της εφαρμογής της 

Ηλεκτρονικής Διακίνησης Δικαιολογητικών (Η.Δ.Δ.) από όλες τις Υπηρεσίες του Φορέα μας για το σύνολο των 

δαπανών από 01.01.2021. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι ο φυσικός φάκελος δικαιολογητικών 

υγειονομικών δαπανών εφεξής θα αποστέλλεται  στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση: 

ΠΡΟΣ: 

Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 3ΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

(ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) 

Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς 

ΤΚ: 18510 

Προκειμένου εν συνεχεία η εν λόγω Υπηρεσία, διαβιβάσει αυτούς ηλεκτρονικά μέσω της εν θέματι 

εφαρμογής Η.Δ.Δ. στην οικονομική Υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ προς έλεγχο και πληρωμή. 



 

 

2. Τα ανωτέρω αφορούν αναλυτικότερα σε: 

α) Δικαιολογητικά  υγειονομικών δαπανών, τα οποία επεστράφησαν λόγω λήξης οικονομικού 

έτους προκειμένου επανυποβληθούν. 

β) Δικαιολογητικά  υγειονομικών δαπανών, τα οποία δεν υπεβλήθησαν μέχρι 31/12/2020. 

γ) Δικαιολογητικά υγειονομικών δαπανών τρέχοντος οικονομικού έτους. 

3. Ιδιαίτερη προσοχή υφίσταται σε δικαιολογητικά υγειονομικών δαπανών, τα οποία αφορούν σε 

επεξεργασία και εξόφληση λογαριασμών φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, 

για τα στελέχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής , τα όποια θα υποβάλλονται πλέον απευθείας  

στον ΕΟΠΥΥ για έλεγχο και εξόφληση, οι όροι και οι προϋποθέσεις των οποίων ορίζονται στο (γ) σχετικό. 

Στην ανωτέρω διαδικασία δεν περιλαμβάνονται φάρμακα υψηλού κόστους της παρ. 2 του άρθρου 12 του 

ν. 3816/2010 (Α΄ 6), αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και σκευάσματα ειδικής διατροφής των οποίων τα 

δικαιολογητικά δαπανών συγκεντρώνονται συμφώνως με την έως τώρα ισχύουσα διαδικασία και 

υποβάλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση της παραγράφου 1 του παρόντος. 

4. Υπενθυμίζουμε ότι εφόσον τα δικαιολογητικά υγειονομικών δαπανών υποβάλλονται από τα εν 

ενεργεία Στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και όχι από παρόχους 

υγειονομικής περίθαλψης, η υποβολή γίνεται μέσω των Υπηρεσιών τους, απευθείας στην Διεύθυνση 

Οικονομικής Διαχείρισης /Τμήμα Α’ (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ. Α’) και όχι μέσω της Υπηρεσίας Υγειονομικού 

(Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.Υ.) του Φορέα μας. 

5. Η Υπηρεσία Υγειονομικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή, παραλαμβάνει 

δικαιολογητικά υγειονομικών δαπανών μόνο από Παρόχους Υγειονομικής Περίθαλψης του Δημόσιου και 

Ιδιωτικού Τομέα (συμβεβλημένους με το Γ.Ε.Ε.Θ.Α.) ήτοι: Ιδιωτικά και Δημόσια θεραπευτικά Ιδρύματα, 

Διαγνωστικά/Ιατρικά Εργαστήρια και Ιατρούς από όλη την Επικράτεια. 

6. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.- 

 

                 
 
 
 

 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1. Γενικό (όπου Υπηρετεί προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) 
2. Υπουργείο Υγείας, Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Οργάνωσης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης Νοσηλευτικών 
Μονάδων Υγείας, Αριστοτέλους 17, Αθήνα ΤΚ 10187 (με την υποχρέωση να ενημερώσει τις Δημόσιες Δομές Υγείας) 
3. Υπουργείο Υγείας, Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας/  Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας Οργάνωσης 
και Λειτουργίας ΕΟΠΥΥ, Αριστοτέλους 17, Αθήνα ΤΚ 10187  
4. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του) 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 



 

 

5. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του) 
6. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του) 
7. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του) 
8. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ιατρικών Εταιρειών και Πολυϊατρείων (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη 
του) 
9. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Κλινοεργαστηριακών Ειδικοτήτων (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα 
μέλη του) 
10. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα 
μέλη του) 
11. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών κέντρων (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του) 
12. Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του) 
13.Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοθεραπευτών – Ειδικών παιδαγωγών (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη 
του) 
14. Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του) 
15. Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτων Ελλάδας (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα 
μέλη του) 
16. Σ.Φ.Α./ΝΙΜΙΤΣ (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα διοικητικά υπαγόμενα στρατιωτικά φαρμακεία)  
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