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Π DOC:
1. Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία
«Κάθε παιδί χρειάζεται 2 Γονεις» με
διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2
Parents Non Profit Civil Society»
2. οδός Κωνσταντίνου Υδραίου αρ. 49
ΤΚ 85100

Κοινοποιηση:
1. Γενική Δ/νση Οργάνωσης και
Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας

ΘΕΜΑ: «Αίτημα για μόνιμη και διαρκή πρόσβαση οτον ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας τέκνων από
τους ασκούντες την γονική μέριμνα γονείς μετά την διάσπαση της συμβι'ωσης τους».

ΣΧΕΤ.: Επιστολή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Κάθε παιδί χρειάζεται 2 Γονείς» με
διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents Non Profit Civil Society» (2/11/2022).

Σε απάντηση της από 02/11/2022 επιστολής σας, σχετικά με τις προτάσεις σας, σας γνωρίζουμε, ότι ο ΕΟΠΥΥ
πάντα με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών, προσφέρει μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, σε όσους/ες ασκούν
γονική μέριμνα και κηδεμονία ανηλίκου, δηλαδή και ο πατέρας που έχει τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου
του, να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του/των τέκνου/νων τους που
τηρούνται στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) του ΕΟΠΥΥ, μέσω σύνδεσης τους στον ΦΑΥ του ανηλίκου,
προκειμένου να επιμελούνται από κοινού την λήψη των παροχών υγείας.

Οδηγίες σύνδεσης και πρόσβασης των πολιτών στα δεδομένα του ΦΑΥ και διάθεσης σε τρίτο πρόσωπο υπάρχουν
διαθέσιμες στην διεύθυνση https://eservices.eopyY.gov.qr/eHealthInsuranceRecordInsPerson

0/Η ασκών/ούσα την γονική μέριμνα που δεν ασφαλίζει το τέκνο και κατ' επέκτασιν δεν του/της έχει διατεθεί
ηλεκτρονική πρόσβαση στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας του τέκνου από τον/την εν διαστάσει σύζυγο, χρειάζεται
να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Δ/νση (ΠΕΔΙ) του ΕΟΠΥΥ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που θα του/της ζητηθούν ώστε να ενεργοποιηθεί επί τόπου η πρόσβαση στο Φάκελο Ασφάλισης
Υγείας του τέκνου του/της που έχει την συν επιμέλεια.
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Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορια.
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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