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Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία
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Κοινοποίηση:
Γενική Δ/νση Οργάνωσης και
Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας

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

ΣΧΕΤ.: 1) Επιστολή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Κάθε παιδί χρειάζεται 2 Γονείς» με
διακριτικό τιτλο «A Child Needs 2 Parents Non Profit Civil Society» (18/11/2022).
2) ΑΠ ΔΒ2Δ/478/27990/17-11-2022 απάντηση ΕΟΠΥΥ
3) Επιστολή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Κάθε παιδί χρειάζεται 2 Γονείς» με διακριτικό
τίτλο «Α Child Needs 2 Parents Non Profit Civil Society» W11/2022).

Σε απάντηση της από 18/11/2022 επιστολής σας, σχετικά με τα αναφερόμενα, σας γνωρίζουμε ότι η
δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης και των δύο γονέων στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας του τέκνου τους είναι
διαθέσιμη και με τους δύο τρόπους που σας αναφέρθηκαν αναλυτικά οτην ανωτέρω (τχετική απάντηση.

hi πρόσβαση στον Φάκελο Ασφάλισης Υγεία (ΦΑΥ) του τέκνου στον άλλο γονέα δεν παρέχεται μόνον από τον
γονέα οτον οποίο το τέκνο είναι ασφαλισμένο, όπως αναφέρετε στην επιστολή σας, αΜά:

α) είτε ηλεκτρονικά με συναίνεση από τον γονέα που έχει πρόσβαση λόγω ασφάλισης,

είτε ανεξάρτητα συναίνεσης εφόσον ο ίδιος 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.
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Για τα ανωτέρω υπάρχει σαφής γνωμοδότηση του ΟΡΟ του Οργανισμού, με την οποία έχουν ήδη ενημερωθεί
οι αρμόδιες Διευθύνσεις (ΠΕΔΙ) του ΕΟΠΥΥ και μέχρι σήμερα αρκετά αιτήματα εν διαστάσει γονέων έχουν
ικανοποιηθεί από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ.

Η περίπτωση που αναφέρετε στην επιστολή σας αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό και θα πρέπει να
απευθυνθείτε στον Δ/ντη της αρμόδιας ΠΕΔΙ προκειμένου να λάβετε αιτιολογημένη απάντηση, σύμφωνα με τις
διαθέσιμες οδηγίες και τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρινιση ή πληροφορία.
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Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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