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Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 60 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/τ. 

Β΄/01-11-2018). 

 

 

Στο άρθρο 60 «ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ» του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: 

«Παροχές που δημιουργήθηκαν ενόσω ο δικαιούχος είχε ασφαλιστική ικανότητα, καταβάλλονται 

έστω και αν στη συνέχεια αυτός απώλεσε για οποιαδήποτε λόγο την ασφαλιστική του ικανότητα». Ως 

εκ τούτου, παρατίθενται οι εξής διευκρινίσεις: 

 

 Η παροχή δημιουργείται με την εκτέλεση της ιατρικής συνταγής/του παραπεμπτικού/ της 

ιατρικής πράξης ή με την υλοποίηση εκάστης συνεδρίας. Το εκδοθέν φορολογικό παραστατικό 

συνιστά αποδεικτικό, προκειμένου ο ασφαλισμένος να αξιώσει την απόδοση δαπάνης από τον 

Οργανισμό μέσα στο προβλεπόμενο από τον ΕΚΠΥ χρονικό διάστημα, ήτοι 6 μήνες και θα πρέπει 

να έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. 

 

        Στις περιπτώσεις αγοράς όπως π.χ. οπτικών, η απόδειξη αγοράς συμπίπτει με την ημερομηνία 

εκτέλεσης.  

 

        Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών η απόδειξη υπηρεσιών μπορεί να εκδοθεί σε χρόνο που 

ο δικαιούχος έχει απωλέσει την ασφαλιστική του κάλυψη. Στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση θα 

καταβληθεί εφόσον η υπηρεσία παρασχέθηκε ενόσω ο δικαιούχος είχε ασφαλιστική ικανότητα. Πιο 

συγκεκριμένα καταβάλλονται οι δαπάνες για τις συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν σε 

ημερομηνίες κατά τις οποίες ο δικαιούχος είχε ασφαλιστική ικανότητα και δεν αποζημιώνονται οι 

συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν σε ημερομηνίες που ο δικαιούχος δεν είχε ασφαλιστική 

ικανότητα. 

 

  

 

 

ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 

 

 

Μαρούσι,     13/03/2023 

 

Αρ. Πρωτ.:ΔΒ3Α/Φ115/5/οικ.6902 

Γενική Δ/νση: Οργάνωσης και Σχεδιασμού 
Αγοράς Υπηρεσιών 

Δ/νση: Στρατηγικού Σχεδιασμού 
Τμήμα: ΕΚΠΥ και Προγραμμάτων 

Πρόληψης & Προαγωγής της Υγείας 

Δ/νση: Ελέγχου & Εκκαθάρισης 
Τμήμα: Ελέγχου & Εκκαθάρισης ΠΦΥ 

Πληροφορίες: Ε. Λαρεντζάκη 
Πληροφορίες: Γ. Ζαχοπούλου 

Τηλ.: 2108110859 

Ταχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12 
Τ.Κ. 15123  Μαρούσι 

E-mail: d8.t1@eopyy.gov.gr 
E-mail: d18@eopyy.gov.gr 
 

Προς  : ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ 

 

Κοινοποίηση :  

1. Γεν. Διευθυντή : Οργάνωσης και 
Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών 

2. Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης 
3. Διεύθυνση Συμβάσεων  
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  Η μη ασφαλιστική κάλυψη κατά την εκτέλεση αποτελεί αιτία περικοπής, εκτός και αν το 

ασφαλιστικό ταμείο χορηγήσει αναδρομικά ασφαλιστική ικανότητα και καλύπτει ασφαλιστικά το 

χρονικό διάστημα εκτέλεσης των πράξεων. 

  

 
 

        

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

            Κ. ΜΠΑΡΟΥΣ                       Γ. ΑΓΓΟΥΡΗΣ 
     

 

 

 
                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 


