
 

ΘΕΜΑ:      « Υπαγωγή των υπαλλήλων και συνταξιούχων υπαλλήλων ΟΓΑ στον ΕΟΠΥΥ » 

 

ΣΧΕΤ.:        Το με αρ. πρωτ. 9117/22-01-2013 έγγραφό σας 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα: 

 Με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 16 του Ν. 4169/61 όπως συμπληρώθηκε με 

την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 4575/1966 και το άρθρο 20 του Ν.1180/81, στο τακτικό 

και ειδικής καταστάσεως προσωπικό του ΟΓΑ, στους συνταξιούχους και στα μέλη των 

οικογενειών τους, παρεχόταν από τον ΟΓΑ πλήρης περίθαλψη για τις περιπτώσεις 

ασθένειας και μητρότητας. 

 Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3918/2011 εντάσσεται από 01-01-2012, μεταξύ 

άλλων, ο κλάδος υγείας του ΟΓΑ στον ΕΟΠΥΥ.  Επίσης, βάσει της παρ. 1β και 1γ του 

άρθρου 19 του ίδιου νόμου, πόροι του ΕΟΠΥΥ είναι – μεταξύ άλλων -  «οι ασφαλιστικές 

εισφορές παροχών ασθένειας σε είδος ασφαλισμένου – εργοδότη.  Οι πόροι του ΟΠΑΔ 

που προέρχονται από τις εισφορές εργαζομένων σε ποσοστό 2,55% και τις εισφορές του 

εργοδότη σε ποσοστό 5,1% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των δικαιούχων του.» και 

«η προβλεπόμενη εισφορά συνταξιούχων που ανέρχεται σε ποσοστό 4%». 

 Σύμφωνα με τη βεβαίωση που εστάλη από την Γενική Διεύθυνση Διοικητικής 

Υποστήριξης, Κλάδος Δ’ Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Δ1 Λογιστηρίου του 

Οργανισμού σας, η μηνιαία εισφορά των υπαλλήλων του ΟΓΑ για περίθαλψη στον 

ΕΟΠΥΥ, από 01-01-2012 διαμορφώθηκε στο  2,55% για τον εργαζόμενο και 5,1% για τον 
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εργοδότη.  Οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές των συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων 

του ΟΓΑ και των προερχόμενων από τον ΟΓΑ συνταξιούχων υπαλλήλων του ΕΛΓΑ, από 

01-01-2012 διαμορφώθηκε στο 4%. 

 Με τις τις διατάξεις του άρθρου 3 του τροποποιημένου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών 

Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3054/Β’/18-11-2012), για τα υπαγόμενα πρόσωπα – δικαιούχους 

ορίζεται ότι «στις ρυθμίσεις των διατάξεων του παρόντα Κανονισμού υπάγονται οι άμεσα 

ασφαλισμένοι των Κλάδων Υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών που εντάσσονται 

στον ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3918/2011 καθώς και τα μέλη οικογενείας  

τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στους επι μέρους κανονισμούς αυτών.  Ειδικότερα 

υπάγοντα:  Α-…..οι ασφαλιζόμενοι στον κλάδο υγείας του ΟΓΑ» 

 Βάσει των διατάξεων του εδαφίου Ε1 του ως άνω κανονισμού, για τις κλινικές και 

Ιδρύματα χρόνιων παθήσεων ισχύει ότι «επί του συνόλου της δαπάνης νοσηλείας που 

αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ σε συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, όταν γίνεται χρήση Κ.Ε.Ν., οι 

ασφαλισμένοι επιβαρύνονται με συμμετοχή, οι μεν ασφαλισμένοι του ΟΓΑ με ποσοστό 

50%, οι δε ασφαλισμένοι των λοιπών ασφαλιστικών φορέων με ποσοστό 30%, 

εξαιρουμένων των  καρδιοχειρουργικών και παιδοκαρδιολογικών επεμβάσεων». 

 

Βάσει των ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι οι υπάλληλοι του ΟΓΑ, οι συνταξιούχοι υπάλληλοι 

του ΟΓΑ, οι προερχόμενοι από τον ΟΓΑ υπάλληλοι και συνταξιούχοι υπάλληλοι του ΕΛΓΑ 

καθώς και τα μέλη της οικογενείας τους, υπάγονται στο καθεστώς των ασφαλισμένων 

των λοιπών ασφαλιστικών φορέων και όχι των ασφαλισμένων του ΟΓΑ, με συμμετοχή 

στην επιβάρυνση 30% και όχι 50% όπως ισχύει για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ. 
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