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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών. 

 

 Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 2830/23-1-2018 ερώτησης, που κατατέθηκε στη 

Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Βασίλη Οικονόμου, Ιάσονα Φωτήλα, Λευτέρη Αυγενάκη, Κώστα 

Τσιάρα, Νίκο Παναγιωτόπουλο, Μαρία Αντωνίου, Σοφία Βούλτεψη, Στέργιο Γιαννάκη, Βασίλειο 

Γιόγιακα, Χρήστο Κέλλα, Γιώργιο Κασαπίδη, Χρήστο Μπουκώρο, Άννα Καραμανλή, Θεόδωρο 

Καράογλου και Μάνο Κόνσολα, με θέμα: «Διαλύουν τους οπτικούς μέσα από τις νέες συμβάσεις 

του ΕΟΠΥΥ», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  

 

            Στην παρ. 4 του άρθρου 52 του N. 4430/16 όπως έχει τροποποιηθεί (με το Ν. 

4486/17, άρθρο 97) και ισχύει αναφέρεται ότι: «4. Μετά τις 30.6.2017 οι ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που προέρχονται από Φ.Κ.Α., των οποίων οι κλάδοι υγείας 

εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, μεταφέρονται, παρακολουθούνται και βαρύνουν τον 

προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α.. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές από τις ως άνω 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, συνεχίζονται από τον Ε.Φ.Κ.Α., χωρίς να επέρχεται διακοπή της 

δίκης και οι δικαστικές αποφάσεις ισχύουν και εκτελούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του 

Ε.Φ.Κ.Α. Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις των πρώην ΟΠΑΔ, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ και οι οποίες 

εξακολουθούν να παρακολουθούνται και να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 

εξοφλούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.».   

 

            Επίσης, στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4486/17, αναφέρεται ότι: «Επίσης 

διασαφηνίζεται ποιων ΦΚΑ τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις θα συνεχίζει να αποπληρώνει και 

να παρακολουθεί ο ΕΟΠΥΥ. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΟΠΑΔ, Οίκου Ναύτου και 

ΤΑΥΤΕΚΩ παραμένουν στον ΕΟΠΥΥ αφενός για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αποπληρωμής τόσο των παρόχων υγείας όσο και των ασφαλισμένων. Για τα προαναφερθέντα 

ταμεία, η διαδικασία είτε ολοκληρώνεται ήδη από τον ΕΟΠΥΥ, είτε βρίσκεται σε στάδιο τέτοιο 

(λήψη χρηματοδότησης από το ΓΛΚ, ύπαρξη ενταλμάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου) είτε τα φυσικά παραστατικά βρίσκονται στη χωροταξική αρμοδιότητα 

των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ που ενδεχόμενη μεταφορά τους στον ΕΦΚΑ θα οδηγούσε σε 

καθυστέρηση του χρόνου αποπληρωμής των δικαιούχων. Οι υποχρεώσεις των λοιπών φορέων 

μεταφέρονται από 01/07/2017 στον ΕΦΚΑ, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος τόσο για την 
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παρακολούθησή τους (στο Μητρώο Δεσμεύσεων ) όσο για την αποπληρωμή τους. Για το λόγο 

αυτό οι οικείες δικαστικές αποφάσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ». 

 

           Από τα ανωτέρω αναφερθέντα προκύπτει ότι, ο ΕΟΠΥΥ είναι υπεύθυνος για την 

αποπληρωμή των υποχρεώσεων του π. ΟΠΑΔ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΤΥΔΚΥ), του 

Οίκου Ναύτου και του ΤΑΥΤΕΚΩ. Μέχρι την σύνταξη του εγγράφου έχουν πραγματοποιηθεί 

όλες οι απαιτούμενες ενέργειες (από πλευράς ΕΟΠΥΥ) για την ενσωμάτωση των υπολοίπων 

(με 31.12.2017) από την ήδη ληφθείσα ειδική χρηματοδότηση. Οι συγκεκριμένες ενέργειες 

συνοψίζονται στην τροποποίηση του προϋπολογισμού και την εξασφάλιση της έγκρισης από το 

ΓΛΚ για την χρησιμοποίηση της υπολειπόμενης ειδικής χρηματοδότησης για την αποπληρωμή 

των οπτικών, των οπτομετρών αλλά και όλων των προ ΕΟΠΥΥ ληξιπρόθεσμων οφειλών.  

           Η διαδικασία έχει εκκινήσει για το σύνολο των προαναφερθέντων ταμείων και θα 

ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών και όχι αργότερα από τις 30.06.2018. 

 

           Όσον αφορά στα ερωτήματα 2 και 3 σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου 8 του Ν. 4238/2014 σκοπός του ΕΟΠΥΥ είναι η αγορά υπηρεσιών υγείας και η σύναψη 

συμβάσεων με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας. 

           Βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, όπως τέθηκε σε 

ισχύ με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΕΜΠ5-18.11.2012 (ΦΕΚ 3054 Β’), και τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 

υπ’ αριθμ. Γ3γ/35539-9.06.2016 (ΦΕΚ 1653 Β’) ορίζεται στο άρθρο 18 “Συμβάσεις” ότι: «ο 
Οργανισμός συνάπτει συμβάσεις με τους παρόχους υγείας για την αγορά υπηρεσιών 
νοσοκομειακής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, λοιπών ειδών και μέσων περίθαλψης, 
καθώς και με τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες που διατίθενται 
για τη διαβίωση – κατοικία ατόμων με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες. Με τις 
συμβάσεις αυτές προσδιορίζονται οι όροι που διέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις των 
συμβαλλομένων, μέσα στο πλαίσιο των κειμένων κάθε φορά διατάξεων για τα προβλεπόμενα 
όρια αμοιβών».  
            Η νομοθεσία, επομένως, δίνει τη δυνατότητα στον Οργανισμό να συνάπτει συμβάσεις με 

γνώμονα το μέγιστο όφελος των δικαιούχων περίθαλψης. Επιπρόσθετα, μέσω της αποτύπωσης 

ξεκάθαρου συμβατικού πλαισίου καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις παροχής, οι 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβεβλημένων οπτικών. 

 

           Ο ΕΟΠΥΥ, μέσω της σύμβασης, ενισχύει την προσβασιμότητα και τη δυνατότητα 

ελεύθερης επιλογής των δικαιούχων περίθαλψης , εξασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες υγείας 

από άρτια λειτουργούντα καταστήματα οπτικών. Στη σύμβαση καθορίζονται οι απαραίτητοι όροι 

και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη συνεργασίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με νομίμως αδειοδοτημένα 

καταστήματα οπτικών, προστατεύοντας τους πολίτες και παράλληλα τα επαγγελματικά 

δικαιώματα του κλάδου.  

            Επιπρόσθετα επισημαίνουμε ότι, με νόμο συστάθηκε το ΝΠΔΔ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.» (Π.Σ.Ο.Ο.), με εποπτεία από το 

Υπουργείο Υγείας, εκπληρώνοντας το πάγιο αίτημα του κλάδου (και της ΠΕΟΟ). Μέσω της 

σύμβασης αναδεικνύεται η σπουδαιότητα και ο σκοπός λειτουργίας του Συλλόγου, προκειμένου 

ο θεσμικός ρόλος του ΝΠΔΔ να αποτελέσει θεματοφύλακα της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 

ακόμα και με τη δυνατότητα υπογραφής συλλογικής σύμβασης με το ΝΠΔΔ. Παράλληλα, 

ανοίγει νέος κύκλος διαλόγου με τους επαγγελματίες του κλάδου και το Π.Σ.Ο.Ο., για 

αναθεώρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προσαρμοσμένες στις πραγματικές 

ανάγκες των δικαιούχων περίθαλψης και σύμφωνα με τις ιατροτεχνολογικές εξελίξεις του 

κλάδου των οπτικών ειδών.  
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             Έχει αποδειχθεί ήδη με τις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με παρόχους ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων ότι, βελτιώνεται σημαντικά η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, οι οποίοι 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσέλευσης στις υπηρεσίες του Οργανισμού και από την 

ανάγκη προπληρωμής για την κάλυψη καθημερινών αναγκών τους σε υγειονομικά υλικά, 

σκευάσματα ειδικής διατροφής, κ.λ.π. 

 

            Δεν θεωρούμε δεδομένη την άρνηση των Οπτικών - Οπτομετρών για σύμβαση, 

αντιθέτως, επιθυμούμε τη συνεργασία έχοντας την βεβαιότητα ότι στο άμεσο μέλλον είτε μέσω 

ατομικών συμβάσεων είτε ενδεχομένως μέσω συλλογικής σύμβασης με το ΝΠΔΔ Π.Σ.Ο.Ο., θα 

διαθέτουμε ικανό δίκτυο συμβεβλημένων καταστημάτων. 
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