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 Με τις διατάξεις του άρθρου μόνου της ως άνω σχετ. ΚΥΑ ορίστηκε ότι:¨ Οι ασφαλισμένοι 

των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ φορέων θα εξακολουθούν να προσέρχονται για θέματα παροχών 

ασθένειας σε είδος, στις υπηρεσίες από τις οποίες εξυπηρετούντο μέχρι σήμερα και οι οποίες θα 

συνεχίσουν να προβαίνουν στον έλεγχο και την απόδοση των δικαιούμενων ποσών, σύμφωνα με το 

Ε.Κ.Π. του ΕΟΠΥΥ.¨ 

Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σας (και ως εκ 

τούτου και του ΕΟΠΥΥ) εξακολουθεί, τουλάχιστον για ένα μεταβατικό στάδιο, να γίνεται από τις 

υπηρεσίες σας σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ. Ωστόσο, επειδή στις υπηρεσίες σας ενδέχεται να 

υπάρχουν ή να υποβληθούν  αιτήματα ασφαλισμένων που ανατρέχουν σε διάστημα πριν  την 1/1/12, 

σας γνωρίζουμε ότι η εξέταση τους θα γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς κλάδου 

υγείας των μεταφερόμενων φορέων, για παροχές για τις οποίες από την υποβαλλόμενη απόδειξη   

προκύπτει ότι συντελέστηκαν έως 31/12/2011 και για παροχές για τις οποίες προκύπτει ότι  

συντελέστηκαν μετά  την 1/1/2012 σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ ( Π.χ. Για γυαλιά που 

αγοράστηκαν έως 31/12/2011 ισχύουν οι επιμέρους κανονισμοί κλάδου υγείας των εντασσόμενων 

φορέων όπως ίσχυαν, ενώ για αυτά που αγοράστηκαν μετά την 1/1/2012 ισχύει ο ΕΚΠΥ του 

ΕΟΠΥΥ, ανεξάρτητα πότε εκδόθηκε το παραπεμπτικό). Σε ότι αφορά στην διαδικασία εκκαθάρισης 

και απόδοσης της δαπάνης ο κάθε φορέας εξακολουθεί να πράττει  σύμφωνα με τη δική του 

επιμέρους διαδικασία ως ίσχυε ή ως επιθυμεί να μετατρέψει, με απαραίτητη όμως την ενημέρωση του 

Μητρώου (φάκελος) ασφαλισμένου.  Αυτονόητο είναι ότι η εξέταση κάθε  αιτήματος γίνεται εφόσον 

κατά τα προαναφερόμενα το αίτημα δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή. Σε κάθε περίπτωση οι 

υποβαλλόμενες ενστάσεις εξετάζονται από τα καθ΄ύλην αρμόδια συλλογικά όργανα του φορέα σας 



(ΑΥΕ, ΒΥΕ ,ΤΔΕ), των οποίων την παράταση  ισχύος τους έχει προτείνει ο ΕΟΠΥΥ, μέχρι την 

σύσταση νέων . 

Όπως ήδη γνωρίζετε με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 262/2011 τ.Α΄ ο ΕΟΠΥΥ δύναται για την αντιμετώπιση των παροχών 

προς τους ασφαλισμένους – συνταξιούχους του να μεταβιβάζει πιστώσεις στους μεταφερόμενους   

φορείς   

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλούμε για την ενημέρωση των Υπηρεσιών του φορέα σας 

και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ευελπιστώντας στην βοήθεια και 

την συνεργασία σας 

  

Συνημμένα   : Η αριθ. Φ 80000/ΟΙΚ.32115/2009 (ΦΕΚ 3010/29-12-11 τ.Β΄ ΚΥΑ. 
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