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νομοθεσία της εκπαίδευσης

Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
1. Ε.Ο.Π.Υ.Υ._____________________________________________________________________________
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ενιαίας Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) είναι το προϊόν της σύμπραξης από
1‐1‐2012 αφενός των μονάδων υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με τις υπάρχουσες δομές
του και αφετέρου των Κλάδων Υγείας και Τομέων Ασθένειας των ασφαλιστικών οργανισμών.
Σκοπός του είναι η ισότιμη πρόσβαση όλου του πληθυσμού σε ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών
υγείας, που έχει ως σκοπό την πρόληψη, διατήρηση, προαγωγή, βελτίωση, αποκατάσταση των
ασφαλισμένων και των προστατευομένων από αυτούς προσώπων (βλέπε παρ. 4).
2. Ταμεία που εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ___________________________________________________
Ο.Π.Α.Δ.

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Ι.Κ.Α./ Ε.Τ.Α.Μ.

Ο.Α.Ε.Ε.

Ο.Γ.Α.

3. Αρκτικόλεξα __________________________________________________________________________
Γ.Γ.Κ.Α.
Ε.Κ.Π.Υ.Υ.
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ε.Σ.Υ.
Ε.Τ.Α.Μ.
Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
Ι.Κ.Α.
Κ.Ε.Π.
Μ.Τ.Π.Υ.
Ο.Γ.Α.
Ο.Α.Ε.Ε.
Ο.Π.Α.Δ.
Τ.Ε.Α.Δ.Υ.
Τ.Π.Δ.Υ.
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας
Ενιαίας Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Εθνικό Σύστημα Υγείας
Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων
Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Ιστοσελίδα
Απόφαση και ΦΕΚ

Ιστοσελίδα
Ιστοσελίδα
Ιστοσελίδα
Ιστοσελίδα
Ιστοσελίδα
Ιστοσελίδα
Ιστοσελίδα
Ιστοσελίδα
Ιστοσελίδα
Ιστοσελίδα
Ιστοσελίδα

4. Ασφαλισμένοι στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.____________________________________________________________
α) Οι άμεσα ασφαλισμένοι στους κλάδους υγείας ή/και ασθενείας των ταμείων της παρ. 2
β) Τα μέλη της οικογένειας των ανωτέρω ασφαλισμένων:
 ο/η σύζυγος, εφόσον δεν ασφαλίζεται από δικό του δικαίωμα σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.
 Τα άγαμα τέκνα (νόμιμα ή τέκνα που έχουν νομιμοποιηθεί, αναγνωρισθεί ή υιοθετηθεί, ή οι προγονοί), τα
φυσικά τέκνα ασφαλισμένης ή συνταξιούχου λόγω αναπηρίας ή γήρατος, τα ανάδοχα τέκνα, των οποίων
την επιμέλεια κατέχει με δικαστική πράξη ο ανάδοχος ασφαλισμένος, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου
έτους της ηλικίας τους και εάν μεν είναι άνεργα μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους ή
εάν είναι προπτυχιακοί, εάν δε συνεχίζουν τις σπουδές τους για 2 έτη μετά τη λήξη των σπουδών τους,
εφόσον είναι άνεργα, όχι όμως πέρα από τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους.
 Τα τέκνα άμεσα ασφαλισμένων τα οποία έχουν αναπηρία 67% και άνω διατηρούν το δικαίωμα για λήψη
παροχών ως μέλη οικογένειας, έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται ακόμη με σκοπό βιοποριστική
εργασία ή την εργασιοθεραπεία ή απασχολησιοθεραπεία.
 Οι φυσικοί ή θετοί γονείς, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 παρ. 10 του ν. 3996/2011 (Α΄, 170).
 Οι ορφανοί πατρός και μητρός εγγονοί και αδελφοί, καθώς και οι ορφανοί μόνο από πατέρα ή μητέρα
αδελφοί ή εγγονοί, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 παρ. 10 του ν. 3996/2011.
 Τα αδέλφια άμεσα ασφαλισμένων, τα οποία έχουν αναπηρία 67% και άνω, ύστερα από γνωμάτευση
υγειονομικής επιτροπής, εφόσον δεν έχουν ίδιο δικαίωμα περίθαλψης σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.
© 2012 Στράτος Κυριαζίδης

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5‐1‐2012)

1/7

http://www. stratari.gr

νομοθεσία της εκπαίδευσης

 Οι άγαμες θυγατέρες και αδελφές των άμεσα ασφαλισμένων υπαλλήλων ΝΠΔΔ και οι οποίες είναι άνω
των σαράντα (40) ετών, που κατείχαν βιβλιάριο περίθαλψης από το Δημόσιο μέχρι την 13‐3‐2004, όταν
εφαρμόσθηκε η αρ. 2/190/0094/28‐1‐2004 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Οικονομίας & Οικονομικών, διατηρούν το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης, εφόσον
δεν έχουν ίδιο δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.
 Ο/η ανασφάλιστος/η διαζευγμένος/η σύζυγος μπορεί να διατηρήσει το ασφαλιστικό δικαίωμα παροχών
ασθένειας σε είδος που είχε κατά το χρόνο λύσης του γάμου στο δημόσιο ή στον ασφαλιστικό φορέα όπου
ήταν ασφαλισμένος για παροχές ασθένειας ο άλλος σύζυγος, εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις.

5. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: Ιατρική Περίθαλψη ___________________________________________________________
Η ιατρική περίθαλψη θα παρέχεται δωρεάν για όλους τους ασφαλισμένους‐συνταξιούχους από όλους τους
ιατρούς του Οργανισμού δηλαδή:
α) από τους ιατρούς του Ι.Κ.Α.‐Ε.Τ.Α.Μ. στις Υγειονομικές δομές του ΙΚΑ (πολυιατρεία, περιφερειακά ιατρεία
του Ι.Κ.Α.‐Ε.Τ.Α.Μ. )
β) τους συμβεβλημένους σήμερα ιατρούς του Ο.Π.Α.Δ. και του Ο.Α.Ε.Ε., οι οποίοι θα έχουν αποδεχτεί (μέχρι
31/12/11), να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. και
γ) τα Κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ. καθώς και τα Αγροτικά Ιατρεία.
Θα υπάρχουν από 2/1/2012 αναρτημένοι κατάλογοι των συμβεβλημένων ιατρών στις ιστοσελίδες αλλά και στους
πίνακες ανακοινώσεων των φορέων (Ι.Κ.Α.‐Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Π.Α.Δ.‐ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.,Ο.Γ.Α.).
Σχετική ενημέρωση θα παρέχεται τηλεφωνικά στο 184 αλλά και σε όλα τα Κ.Ε.Π.. Επίσης μετά την έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης και μη συμβεβλημένοι γιατροί θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες περίθαλψης και να
συνταγογραφούν για ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φάρμακα και παρακλινικές εξετάσεις, μόνον με την ηλεκτρονική
συνταγογράφηση και εφόσον πιστοποιηθούν με υπεύθυνη δήλωση.

6. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: Πάροχοι Υγείας (ιδιωτικές κλινικές , Νοσοκομεία , ΜΧΑ, ΜΤΝ, Διαγνωστικά κέντρα)______
Για όλους τους παρόχους υγείας που έχουν ενεργή σύμβαση μέχρι την 31/12/11 με οποιονδήποτε από τους
φορείς (Ι.Κ.Α.‐Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Π.Α.Δ.‐Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., ΟΓΑ) διευκρινίζεται ότι η σύμβαση αυτή εξακολουθεί να ισχύει
έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι την σύναψη νέας.
Οι υπηρεσίες οι οποίες θα παρέχονται είναι εκείνες που προβλέπονται από τον Ε.Κ.Π.Υ.Υ. και η αποζημίωση των
υπηρεσιών τους όπως ορίζεται από τις διατάξεις του και προκύπτει από το σχέδιο σύμβασης, που έχει
συνυπογραφεί με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των παρόχων υγείας και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

7. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων‐Συνταξιούχων_______________________________________
Οι ασφαλισμένοι‐συνταξιούχοι για την υποβολή αιτημάτων τους θα απευθύνονται στις υπηρεσίες των φορέων
που μέχρι σήμερα απευθύνονταν. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα εξετάζουν τα υποβληθέντα αιτήματα σύμφωνα με τον
Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

8. Γιατροί που ήταν συμβεβλημένοι με Ο.Π.Α.Δ. _______________________________________________
http://www.opad.gr/MedSupplier#
http://www.e‐database.gr/giatroi_opad/0‐Drama/2‐Drama

9. Γιατροί συμβεβλημένοι με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (το έντυπο ενημερώνεται διαρκώς)________________________
http://www.opad.gr/Έγγραφα%20ΟΠΑΔ/Έγγραφα%20ΕΟΠΥΥ/Συμβεβλημένοι%20ιατροί%20ΕΟΠΥΥ.xls
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10. Ο.Π.Α.Δ.: Θεώρηση βιβλιαρίων _________________________________________________________




Για παιδιά μέχρι και 18 ετών χρειάζεται θεώρηση μόνο από την υπηρεσία του άμεσα ασφαλισμένου:
o

Η θεώρηση των βιβλιαρίων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία – Νηπιαγωγεία και των
προστατευόμενων μελών τους, γίνεται από τον Προϊστάμενο ή Διευθυντή της σχολικής μονάδας,
όπου υπηρετούν.

o

Η θεώρηση των βιβλιαρίων των Διευθυντών – Προϊσταμένων και των προστατευόμενων μελών τους,
γίνεται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης.

Για παιδιά από 18 μέχρι και 24 ετών, αφού γίνει θεώρηση από τον Ο.Π.Α.Δ. με:
o

α) Αντίγραφο της δήλωσης Ε1 (πρόσφατο).

o

β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο).

απαιτείται και θεώρηση του προϊστάμενου του υπαλλήλου.


Για παιδιά 25 και 26 ετών, αφού γίνει θεώρηση από τον Ο.Π.Α.Δ. με:
o

α) Αντίγραφο της δήλωσης Ε1 (πρόσφατο).

o

β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο).

o

γ) Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών ότι είναι φοιτητές.

o

δ) Υπεύθυνη δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου ότι δεν εργάζεται ή / και δεν είναι ασφαλισμένος σε
άλλο ταμείο.

απαιτείται και θεώρηση του προϊστάμενου του υπαλλήλου.

11. Ο.Π.Α.Δ. Δράμας _____________________________________________________________________
(ΥΠΑΔ‐013, Διοικητήριο Δράμας, Γραφεία 128 ως 133)
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΡΩΝ‐ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ‐ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ‐ΝΟΣΗΛΕΙΑ

© 2012 Στράτος Κυριαζίδης

Αμπατζόγλου Λάζαρος
Καφαντάρη Σουλτάνα
Παντελίδου Χρυσούλα
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Συμεωνίδου Σεβαστειανή

25210‐55070
25213‐51133
25213‐51128
25213‐51129
25213‐51129

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5‐1‐2012)

3/7

http://www. stratari.gr

νομοθεσία της εκπαίδευσης

12. Παροχές Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (επιλογή) ___________________________________________________________
 α) Υποχρεωτική Προληπτική Ιατρική (με προϋποθέσεις) χωρίς τη συμμετοχή του ασφαλισμένου





Εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων
Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου
Μαστογραφίες, Τεστ PAP
Τεστ PSA, Εξέταση παχέως εντέρου



Εξετάσεις χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων

 β) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Ιατρική περίθαλψη)


Εξέταση σε ιατρείο ή στο σπίτι του ασθενούς (αν απαιτείται) καθώς και ιατρικές πράξεις που είναι
αναγκαίες για τη διάγνωση και τη θεραπεία του ασθενούς



Επισκέψεις και εξετάσεις σε εξωτερικά ιατρεία κέντρων υγείας, κρατικών νοσοκομείων, στρατιωτικών
νοσοκομείων, πανεπιστημιακών νοσοκομείων, αγροτικά Ιατρεία, περιφερειακά ιατρεία, πολυϊατρεία και
ιατρεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εξωτερικά ιατρεία των ιδιωτικών νοσοκομείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
καθώς και από οικογενειακούς ιατρούς και ιατρούς συμβεβλημένους με το Φορέα.



Συνταγογράφηση μπορούν να κάνουν και οι μη συμβεβλημένοι γιατροί αρκεί να έχουν πιστοποιηθεί κα
να έχουν υποβάλλει σχετική δήλωση.



Δεν αποζημιώνεται η ιατρική επίσκεψη σε περίπτωση μη συμβεβλημένου ιατρού.

 γ) Παρακλινικές εξετάσεις


Στους δικαιούχους παρέχονται παρακλινικές εξετάσεις πάσης φύσεως, που εκτελούνται από
συμβεβλημένους εργαστηριακούς ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, διαγνωστικά εργαστήρια (ΠΔ
84/2000), πολυϊατρεία και γενικότερα φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.), καθώς και στα
εξωτερικά εργαστήρια των συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών ύστερα από έγκριση του Φορέα από του
ποσού των εκατό (100) ευρώ και άνω επί χειρόγραφων παραπεμπτικών.



Επί ηλεκτρονικών παραπεμπτικών δεν απαιτείται έγκριση του Φορέα. Η περίθαλψη αυτή παρέχεται
επίσης και στα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών ή πανεπιστημιακών νοσοκομείων, των στρατιωτικών
νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων, υγειονομικών σταθμών,
πολυϊατρείων και ιατρείων του Οργανισμού, χωρίς έγκριση ελεγκτή ιατρού.



Για την εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων αναγράφονται αυτές από τον θεράποντα ιατρό, στο ατομικό
βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου, θεωρούνται εντός δέκα (10) ημερών από τον αρμόδιο ελεγκτή
ιατρό, και εκτελούνται εντός μηνός από τη θεώρηση.



Για την πραγματοποίηση μικροβιολογικών εξετάσεων, ακτινογραφιών, υπερηχογραφημάτων, λοιπών
εξετάσεων και εξετάσεων υψηλού κόστους ο Οργανισμός αποδίδει το ποσό που προβλέπεται από το
κρατικό τιμολόγιο ή το ποσό που προκύπτει μετά από διαπραγμάτευση με βάση την ισχύουσα σύμβαση,
με ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων (άμεσα και έμμεσα) 15%. Σε περίπτωση πραγματοποίησης
των εξετάσεων εντός των μονάδων του Οργανισμού ή των σχηματισμών του ΕΣΥ δεν προβλέπεται
συμμετοχή του ασφαλισμένου.



Δεν αποζημιώνονται εξετάσεις που διενεργούνται σε μη συμβεβλημένα εργαστήρια.

 δ) Φαρμακευτική περίθαλψη


Η φαρμακευτική περίθαλψη περιλαμβάνει τα αναγκαία φάρμακα για την αποκατάσταση της υγείας και
της ικανότητας προς εργασία των ασθενών ή για ανακούφιση από τη νοσηρή τους κατάσταση, τις
αναγκαίες για τη διάγνωση των νόσων ουσίες, καθώς και λοιπά δόκιμα θεραπευτικά μέσα, δηλαδή
σκευάσματα ειδικής διατροφής και αναλώσιμα υγειονομικά υλικά.



Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα χορηγούνται βάσει ιατρικών συνταγών, που εκδίδονται από τους
αρμόδιους για τον οργανισμό ιατρούς και είτε καταχωρούνται και εκτελούνται ηλεκτρονικά.
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Η συνταγή των φαρμάκων θα πρέπει να εκτελεστεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αφού
προηγουμένως έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, όπου τούτο προβλέπεται και εντός του
ιδίου χρονικού διαστήματος. Ο γιατρός ελέγχει το βιβλιάριο υγείας και συνταγογραφεί τα χορηγούμενα
φάρμακα.



Το γενικό ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών οργανισμών είναι το
οριζόμενο από την κείμενη κάθε φορά φαρμακευτική νομοθεσία.



Η εκτέλεση της συνταγής γίνεται από τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό φαρμακεία, από τα
φαρμακεία του Οργανισμού ή τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων. Η χορήγηση φαρμάκων από
τα Φαρμακεία του Οργανισμού γίνεται χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου και χωρίς να απαιτείται
θεώρηση.

 ε) Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό


Το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό το προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι από τις Αποθήκες, τα Φαρμακεία
και τα Ιατρεία του Οργανισμού, όπου τούτο προβλέπεται ή από το ελεύθερο εμπόριο, με ιατρική
γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού, κατόπιν έγκρισης του ελεγκτή ιατρού του Οργανισμού.



Στην ιατρική γνωμάτευση ισχύος έως ενός έτους, αιτιολογείται η αναγκαιότητα χορήγησης του υλικού
και καθορίζεται το χρονικό διάστημα χορήγησης του καθώς και η απαραίτητη ανά μήνα ποσότητα.



Το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων στην αξία του αναλωσίμου υγειονομικού υλικού που
προμηθεύονται από το εμπόριο είναι 25%



Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για το Υγειονομικό Υλικό:


οι ασφαλισμένοι που προμηθεύονται το Υλικό από τις Αποθήκες, τα Φαρμακεία και Ιατρεία του
Φορέα.



οι παραπληγικοί, οι τετραπληγικοί, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε συνεχή θεραπεία
υποκατάστασης ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά
πλάκας καθώς και οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών οργάνων και οι ΗIV
θετικοί ασθενείς.



Οι χρόνια πάσχοντες για τη δαπάνη αγοράς των παρακάτω ειδών αναλώσιμου υγειονομικού υλικού:
καθετήρων ουρήθρας, ουροσυλλεκτών, υλικών παρά φύσει στομίων και των παρακολουθημάτων
τους, υλικών αποσιδήρωσης, συρίγγων ινσουλίνης μιας χρήσης, επιθεμάτων, βελονών
φυσιγγοσυρίγγων, αναλωσίμων των συσκευών χορηγήσεως ινσουλίνης, τραχειοσωλήνων και υλικών
τραχειοστομίας, υλικών για χρησιμοποίηση συσκευών συνεχούς έγχυσης φαρμάκων, συσκευών
άπνοιας και συσκευών σίτισης.

 στ) Νοσοκομειακή περίθαλψη


Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα, την ενδιαίτησή του, την
οποιασδήποτε φύσεως ιατρική, νοσηλευτική και φαρμακευτική προς αυτόν συνδρομή και ειδικότερα τη
δέουσα αγωγή και θεραπεία για αποκατάσταση σωματικών και ψυχικών αναπηριών ή νοσηρών εν γένει
καταστάσεων, καθώς και τις αναγκαίες θεραπείες, παρακλινικές εξετάσεις, κάθε αναγκαία
φαρμακευτική αγωγή, ειδικά θεραπευτικά μέσα και προθέσεις.



Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στα:










α) νοσηλευτικά ιδρύματα των σχηματισμών του Ε.Σ.Υ.,
β) πανεπιστημιακά νοσοκομεία,
γ) νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
δ) συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές,
ε) στρατιωτικά νοσοκομεία,
στ) κέντρα αποκατάστασης – αποθεραπείας κλειστής νοσηλείας,
ζ) κλινικές και ιδρύματα χρονίων παθήσεων,
η) Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και
θ) Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

© 2012 Στράτος Κυριαζίδης

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5‐1‐2012)

5/7

http://www. stratari.gr

νομοθεσία της εκπαίδευσης

 ζ) Οδοντιατρική περίθαλψη


Η οδοντιατρική περίθαλψη συνίσταται στην παροχή των κατάλληλων φροντίδων για την πρόληψη, τη
διάγνωση και τη θεραπεία των νόσων του στόματος καθώς και την αποκατάσταση των οδόντων.



Στους ασφαλισμένους του Οργανισμού παρέχεται οδοντιατρική περίθαλψη, που περιλαμβάνει
θεραπευτικές, προσθετικές και ορθοδοντικές εργασίες, σύμφωνα με τον κανονισμό ασθένειας του ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ όσον αφορά την οδοντιατρική περίθαλψη, που ισχύει μέχρι την έναρξη εφαρμογής του παρόντος
κανονισμού.



Η οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται στις μονάδες του Οργανισμού ή μετά από απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε συμβεβλημένα οδοντιατρεία με απόδοση δαπάνης σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο όπως
ισχύει.

 η) Μαιευτική περίθαλψη


Στις ασφαλισμένες των ασφαλιστικών οργανισμών, σε περίπτωση τοκετού, καταβάλλεται αντί
μαιευτικής περίθαλψης εφάπαξ χρηματικό βοήθημα ύψους 900€, 1200€ για δίδυμη κύηση και 1600€
για τρίδυμη κύηση.



Χορηγούνται δαπάνες εξωσωματικής γονιμοποίησης στις άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένες
ασφαλιστικών οργανισμών ηλικίας έως 50 ετών και μέχρι 4 ολοκληρωμένες προσπάθειες, αφού
συμπληρωθεί τετράμηνο από την τελευταία προσπάθεια, σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα

 θ) Συνεδρίες


Φυσικοθεραπείες διενεργούνται στα εργαστήρια φυσικοθεραπείας του Οργανισμού, σε συμβεβλημένα
εργαστήρια φυσικοθεραπείας, εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, σε εργαστήρια
κλινικών και θεραπευτηρίων, κατόπιν παραπεμπτικού θεράποντος ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας και
έγκριση ελεγκτή ιατρού. Δικαιολογούνται έως 12 συνεδρίες δύο φορές το χρόνο και η αποζημίωση ανά
συνεδρία ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ.



Λογοθεραπείες έως 8 ανά μήνα και η αποζημίωση ανά συνεδρία ορίζεται σε 10 €.



Εργοθεραπείες όσες απαιτούνται και η αποζημίωση είναι αυτή του κρατικού τιμολογίου, όπως ισχύει
κάθε φορά.



Ψυχοθεραπείες έως 4 το μήνα (ομαδική ή ατομική ή θεραπεία συμπεριφοράς) σε ενήλικες και η
αποζημίωση είναι αυτή του κρατικού τιμολογίου, όπως ισχύει κάθε φορά.

 ι) Πρόσθετα μέσα


ΟΠΤΙΚΑ‐ ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ Στους ασφαλισμένους χορηγείται για την αποκατάσταση της οπτικής τους
οξύτητας ένα ζευγάρι γυαλιά ή φακοί επαφής ανά δύο έτη. Για δικαιούχους άνω των 40 ετών και
εφόσον συντρέχει λόγος, δύο ζευγάρια, ένα μυωπίας, ένα πρεσβυωπίας ή ένα ζευγάρι διπλεστιακά ή
πολυεστιακά ή πολυεστιακούς φακούς επαφής. Μέγιστη αποδιδόμενη τιμή για το πρώτο ζευγάρι
ορίζεται το ποσό των 80 ευρώ, για το δεύτερο ζευγάρι το ποσό των 60 €, ενώ για τα πολυεστιακά το
ποσό των 140 €. Στα παιδιά έως 12 ετών χορηγείται σκελετός με φακούς ασφαλείας (άθραυστα) κάθε
δύο (2) έτη. Το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε περίπτωση ανέρχεται σε 100€ για φακούς ή
γυαλιά. Τα παραπάνω ποσά αποδίδονται μετά από προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών
(παραπεμπτικό –τιμολόγιο αγοράς) χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου.



ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ Ο ασφαλιστικός φορέας χορηγεί ακουστικά βαρηκοΐας με μέγιστη αποδιδόμενη
τιμή τα 400€ χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου. Τα ακουστικά αντικαθίστανται κάθε 4 χρόνια εκτός
των βαρήκοων παιδιών έως 15 ετών που αντικαθίσταται κάθε χρόνο με την προϋπόθεση ότι η
ακουστική τους οξύτητα παρουσιάζει σημαντική μείωση, γεγονός που προκύπτει από συγκριτικά
ακουογράμματα και πάνω από 50 decibell βαρηκοΐας. Αποδίδεται η δαπάνη με την προσκόμιση των
παραστατικών (παραπεμπτικό‐τιμολόγιο αγοράς)συμπεριλαμβανομένου του ακουογράμματος του
ασφαλισμένου καθώς καιτου σειριακού αριθμού του προϊόντος. Ο φορέας δεν καταβάλλει τις δαπάνες
επισκευών.
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13. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Υποχρεώσεις γιατρών ______________________________________________________
Οι θεραπευτές γιατροί υποχρεούνται, πέραν της εξέτασης του ασθενούς, να εκτελούν, εφόσον κρίνεται
αναγκαίο, τις παρακάτω κατά ειδικότητα ιατρικές πράξεις, χωρίς επιβάρυνση του ασφαλισμένου ή του Οργανισμού:
Παθολόγοι:
Παιδίατροι:
Καρδιολόγοι:
Γυναικολόγοι:
Οφθαλμίατροι:

Ωτορινολαρυγγολόγοι:
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 Εμβολιασμούς πάσης φύσεως
 Εμβολιασμούς πάσης φύσεως
 Ηλεκτροκαρδιογραφήματα
 Ταλαντώσεις
 Διάφορες μικροθεραπείες
 Τονομέτρηση
 μέτρηση οπτικού πεδίου
 εξέταση με σχισμοειδή λυχνία
 βυθοσκόπηση
 Αφαίρεση βυσμάτων ώτων,
 προσθία και οπισθία ρινοσκόπηση,
 έμμεση λαρυγγοσκόπηση
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