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ΠΡΟΣ

1. ΟΑΕΕ
• Γραφείο Δ/τη
• Περ. Δ/νσεις

2. ΕΤΑΑ
• Γραφείο Διοικητή

3. ΤΑΥΤΕΚΩ
• Γραφείο Διοικητή

4. ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
• Γραφείο Διοικητή

5. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
• Γραφείο Διοικητή

6. ΟΓΑ
• Γραφείο Διοικητή

7. ΠΕΡ/ΚΕΣ ΔιΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ
8. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥ.
9. ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θεμάτων ένταξης στον ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ,
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, OIK. ΝΑΥΤΟΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΟΓΑ - Παροχές
Ασφαλισμένων.

Αναφορικά με το θέμα επισημαίνουμε τα εξής
1. Από ΟΙ Φεβροuαρίοu 2013 οι ασφαλισμένοι των φορέων που

εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ ως προς τις παροχές σε είδος (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ,
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, ΤΑΥΤΕΚΩ, OIK. ΝΑΥΤΟΥ, ΟΓΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) θα
υποβάλλουν τα αιτήματα που αφορούν την περίοδο από 01-01-2013,
στις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΟΠΑΔ) του τόπου
κατοικίας τους.

2. Τα αιτήματα αυτής της περιόδου, τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί στις
υπηρεσίες των εντασσόμενων ταμείων θα διαβιβαστούν στις
αντίστοιχες Περιφ. Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΟΠΑΔ) στη χωρική
αρμοδιότητα των οποίων κατοικεί ο ασφαλισμένος.

3. Οι Περ. Δινσεις του ΕΟΠΥΥ (πρωην ΥΠΑΔ) αναλαμβάνουν από 01-02-
13 την αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή τόσο των απαιτήσεων
των ασφαλισμένων των παραπάνω φορέων ως προς τις παροχές σε
είδος, όσο και των λειτουργικών δαπανών, μαζί με τις λοιπές
αντίστοιχες δαπάνες τους.

4. Το μεταφερόμενο προσωπικό των παραπάνω φορέων που
τοποθετήθηκε με αποφάσεις της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ σε υπηρεσίες
του ΕΟΠΥΥ, τόσο στις Περιφερειακές όσο και στην Κεντρική Υπηρεσία
του Οργανισμού αναλαμβάνει υπηρεσία άμεσα και πάντως όχι πέραν
της 31-01-2013.
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5. Οι υπηρεσίες υποδοχής του παραπάνω προσωπικού οφείλουν να
αποστείλουν αμελλητί στη Δ/νση προσωπικού της Κ.Υ. του
Οργανισμού πράξη ανάληψης υπηρεσίας με ευθύνη των Δ/ντων και σε
άλλη περίπτωση να ενημερώνεται η ΚΥ.

6. Μισθωμένοι χώροι οι οποίοι μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνταν από τους
εντασσόμενους φορείς και κενούνται μετά τη μεταφορά του
προσωπικού στις Περ. Δ!νσεις, με ευθύνη των Περιφ. Δ!νσεων, θα
πρέπει να αξιολογηθεί η αναγκαιότητά τους και να γίνει σχετική
εισήγηση για λήξη της μίσθωσης ή συνέχιση της και πιθανή αλλαγή
χρήσης (π.χ. αποθηκευτικός χώρος) στην επιτροπή που έχει συσταθεί
στον Οργανισμό για το σκοπό αυτό (αρμόδιο τμήμα Στέγασης και
Ακίνητης περιουσίας).

7. Με ευθύνη των Δ/ντων των Περ. Δ/νσεων πρέπει επίσης να εξεταστεί
το ενδεχόμενο μεταστέγασης των Περ/κων Δ!νσεων σε περίπτωση που
υπάρχουν κενοί ιδιόκτητοι χώροι των εντασσόμενων φορέων,
προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος.

8. Για τις απαιτήσεις των ασφαλισμένων οι οποίες έχουν παραληφθεί
μέχρι 31-12-2012 θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση μας που θα αφορά
την οριστική διευθέτηση του ζητήματος.

Οι Διοικήσεις των ως άνω εντασσόμενων φορέων παρακαλούνται για την
κατά τα ανωτέρω αποδέσμευση του προσωπικού το οποίο μεταφέρθηκε και
τοποθετήθηκε στον ΕΟΠΥΥ και μέχρι σήμερα δεν έχει αναλάβει υπηρεσία.

Συν: (1) πίνακας Περ. ΔJνσεων

Εσωτερική Διανομή:
• Γρ. Προέδρου
• Γρ. Αντιπροέδρου Α'
• Γρ. Αντιπροέδρου Β'
• Γρ. Γεν. Δ/ντη Κου Βαφειάδη
• Γρ. Γεν. Δ/ντη Κας Περδίκη
• Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Προσωπικού
• Δ/νσεις Κ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥ ΛΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ


