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Θέµα: ∆ιευκρινιστική Εγκύκλιος σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού 
παροχών 

Σας γνωρίζουµε ότι µε την υπ’ αριθµ. Υ9/137380/10-2-2011 Φ.Ε.Κ. 146 τεύχος Β ΚΥΑ, 
τροποποιείται ο κανονισµός παροχών του ΟΠΑ∆ και εφαρµόζεται πλέον για όλες τις 
κατηγορίες προµηθευτών υπηρεσιών υγείας µε τις οποίες ο Οργανισµός έχει 
υπογράψει ή θα υπογράψει συµβάσεις. Για τις κατηγορίες εκείνες (παράρτηµα 1) 
µε τις οποίες δεν έχουν ακόµη υπογραφεί συµβάσεις και µέχρι την υπογραφή 
αυτών, η διαδικασία αποζηµίωσης παραµένει η ίδια που ίσχυε πριν τη 
δηµοσίευση της ανωτέρω ΚΥΑ. 

Περαιτέρω, και σε ότι αφορά ειδικότερες ευπαθείς οµάδες πληθυσµού-ασφαλισµένων 
στον Οργανισµό: 

• δαπάνες εξωσωµατικής γονιµοποίησης αναγνωρίζονται και αποζηµιώνονται µε 
τη διαδικασία που ίσχυε µέχρι τη δηµοσίευση της ανωτέρω ΚΥΑ. 

• οι αποφάσεις εισαγωγής για νοσηλεία σε µη συµβεβληµένες κλινικές που έχουν 
εκδοθεί πριν την έκδοση της ανωτέρω ΚΥΑ ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία 
νοσηλείας που αναφέρουν αυτές. 

• οι αποφάσεις εισαγωγής για νοσηλεία  σε Μ.Ε.Θ. ισχύουν και για µη 
συµβεβληµένες κλινικές µέχρι την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων. 

• οι αποφάσεις νοσηλείας για περιστατικά που δεν καλύπτονται από δηµόσια 
νοσοκοµεία, αποζηµιώνονται µε τον ίδιο τρόπο που ίσχυε µέχρι τη δηµοσίευση 
της ανωτέρω ΚΥΑ. 

• δαπάνες πασχόντων από νεφρική ανεπάρκεια εξακολουθούν να δύνανται να 
αποζηµιώνονται απευθείας στους ασφαλισµένους µε τον ίδιο τρόπο που ίσχυε 
µέχρι τη δηµοσίευση της ανωτέρω ΚΥΑ. 

Η παρούσα ισχύει από τη δηµοσίευση της ανωτέρω ΚΥΑ. 
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Παράρτηµα 1 

 
• Οδοντιατρικές υπηρεσίες (συµπεριλαµβανοµένων των εξειδικεύσεών τους) 

• Ειδική αγωγή 

• Λογοθεραπεία 

• Θεραπεία συµπεριφοράς 

• Ειδική συµπεριφορά 

• Ψυχοθεραπεία οµαδική 

• Ψυχοθεραπεία ατοµική 

• Ψυχιατρικές υπηρεσίες 

• Ειδική διαπαιδαγώγηση 

• Εργοθεραπεία 

• Ειδική κοινωνικοποίηση 

• Εκµάθηση δυσκολιών 

• Κινητική αγωγή 

• Προβλητικές δοκιµασίες 

• Ψυχοκινητική αγωγή 

• Κινησιοµαλάξεις 

• Συµβουλευτική γονέων 


