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ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α΄

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση και χρήση ασφαλιστικών βιβλιαρίων».
Μέχρι την οριστική κατάργηση των βιβλιαρίων στο άμεσο μέλλον η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε
συνεργασία με το εποπτεύον Υπουργείο, τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. και συγκεκριμένα για το
μεταβατικό στάδιο μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα
αντικαταστήσει την έντυπη μορφή βιβλιαρίου αλλά και την αλλαγή του νομικού πλαισίου, οι καταχωρήσεις
θα γίνονται ως ακολούθως:
α. Σε όσους κατέχουν βιβλιάρια γίνεται χρήση αυτών και προσθήκη σελίδων όπου απαιτείται.
Ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που έχουν τελειώσει τα ειδικά φύλλα αυτά μπορούν ν'
αντικατασταθούν με σφραγισμένες λευκές σελίδες αριθμημένες κομμένες στο μέγεθος του βιβλιαρίου, με
σημείωση επί του βιβλιαρίου τον αριθμό των αριθμημένων σελίδων που προστέθηκαν.
Ως εκ τούτου αυτό μπορεί να συμβεί και στα υποκαταστήματα του τ. ΙΚΑ ακόμη και για
συνταξιούχους του τ. ΟΑΕΕ που διαθέτουν ακόμη βιβλιάριο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να αποφεύγεται η
άσκοπη ταλαιπωρία των συνταξιούχων με την μετάβαση τους στα περιφερειακά τμήματα του τ. ΟΑΕΕ.
β. Σε όσους αποκτούν δικαίωμα ασφαλιστικής ικανότητας για πρώτη φορά και δεν διαθέτουν
βιβλιάριο ασθενείας όλοι οι υπαγόμενοι φορείς του ΕΦΚΑ από την στιγμή που θα τους τελειώσουν τα
ασφαλιστικά βιβλιάρια θα εφοδιαστούν με παλαιού τύπου συνταγολόγια του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( τα οποία
προηγουμένως θα έχουν ακυρωθεί με κόψιμο σε μια γωνία του βιβλιαρίου) και θα ακολουθείται η
διαδικασία που προβλέπεται για την έκδοση βιβλιαρίου.
Στην παραπάνω περίπτωση (β) λόγω του τύπου του βιβλιαρίου θα χορηγείται ένα βιβλιάριο για
κάθε ασφαλισμένο (άμεσα ή έμμεσα) καθώς δεν είναι δυνατή η έκδοση οικογενειακού βιβλιαρίου.
Όλα αυτά ισχύουν στο μεταβατικό στάδιο μέχρι την οριστική κατάργηση των βιβλιαρίων
ασθενείας προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι και να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα και
ταλαιπωρίες.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝ. ΜΠΛΕΚΟΣ

