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Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 721/05-11-2020  
 
ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκπρόθεσμες υποβολές 

ατομικών αιτημάτων δικαιούχων του Οργανισμού, λόγω COVID-19.» 

Απόφαση 1455 
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη:  
 
Α. την κάτωθι με αριθμ. πρωτ. ΔΒ3Α/Φ102/54/οικ.30982/02-11-2020 έγγραφη 
εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την πρώτη παράγραφο του άρθρου 60 του Ε.Κ.Π.Υ. (ΦΕΚ/Β/4898/2018), σύμφωνα 
με την οποία, τα ατομικά αιτήματα παροχών παραγράφονται εντός εξαμήνου από 
την έκδοση του φορολογικού παραστατικού, εφόσον δεν υποβληθούν στην 
αρμόδια Διεύθυνση, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας 
του Οργανισμού, οι οποίες εξετάζονται από το Δ.Σ.     

2. Το άρθρο 57 της από 20-3-2020 Π.Ν.Π., όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν.4683/2020 (ΦΕΚ/Α/83), στα πλαίσια της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19, σύμφωνα με το οποίο, 
παρατάθηκαν οι προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής και εκκαθάρισης ατομικών 
αιτημάτων για παροχές του Ε.Κ.Π.Υ. έως τις 30-6-2020. 

3. Την με αρίθμ.Γ4β/Γ.Π. οικ.68258/23-10-2020  (ΦΕΚ888/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση του 
Υπουργού Υγείας   

4.  Τα πολλαπλά περιστατικά ατομικών αιτημάτων τα οποία υπεβλήθησαν στις 
Περιφερειακές Διευθύνσεις μετά τις 30-6-2020 εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά την 
παρέλευση εξαμήνου από την έκδοση του φορολογικού παραστατικού και τα οποία 
αφορούν διάφορες κατηγορίες παροχών.  

5. Το γεγονός ότι για μεγάλα χρονικά διαστήματα ο Οργανισμός λειτούργησε με 
τηλεφωνικά ραντεβού, τα οποία δεν μπόρεσαν να καλύψουν στον κατάλληλο 
χρόνο το σύνολο των αιτημάτων για υποβολή δαπανών. 

      Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 Το Δ.Σ. του Οργανισμού δύναται να εξετάζει περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή 
υπαιτιότητας του Οργανισμού δυνάμει του άρθρου 60 του Ε.Κ.Π.Υ. 

 Η σημερινή συγκυρία δημιούργησε συνθήκες ανωτέρας βίας για τους πολίτες 
 Ταυτόχρονα δημιούργησε συνθήκες υπαιτιότητας του Οργανισμού, εξαιτίας των 

ειδικών ρυθμίσεων στην λειτουργία των φορέων του Δημοσίου τομέα 
(ραντεβού, άδειες ειδικού σκοπού, άδειες ομάδων υψηλού κινδύνου κ.λ.π.)  

 Οι απορριπτικές αποφάσεις θα δημιουργήσουν συνθήκες μεγάλου διοικητικού 
φόρτου στην αρμόδια Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων δικαιούχων 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
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Την απόδοση των αποζημιώσεων στους δικαιούχους που κατέθεσαν ή θα καταθέσουν 
έως 31-12-2020 αιτήματα, για τα οποία έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος 
υποβολής, ήτοι έχουν παρέλθει έξι μήνες από την έκδοση του σχετικού φορολογικού 
παραστατικού, δυνάμει του άρθρου 60 του Ε.Κ.Π.Υ., για λόγους ανωτέρας βίας αλλά και 
υπαιτιότητας του Οργανισμού, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν και 
επικρατούν στην χώρα, στα πλαίσια της αντιμετώπισης των  συνεπειών του κορονωϊού 
COVID-19.          

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης, την αυθημερόν επικύρωση αυτής και 
την δημοσίευση αυτής στην Διαύγεια.» 

Β. την προφορική εισήγηση του Προϊσταμένου της ανωτέρω Δ/νσης  
Γ. τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων των μελών και τη σύμφωνη γνώμη των μελών 
με την εισήγηση της Υπηρεσίας,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την απόδοση των αποζημιώσεων στους δικαιούχους που κατέθεσαν ή θα καταθέσουν 
έως 31-12-2020 αιτήματα, για τα οποία έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος 
υποβολής, ήτοι έχουν παρέλθει έξι μήνες από την έκδοση του σχετικού φορολογικού 
παραστατικού, δυνάμει του άρθρου 60 του Ε.Κ.Π.Υ., για λόγους ανωτέρας βίας αλλά και 
υπαιτιότητας του Οργανισμού, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν και 
επικρατούν στην χώρα, στα πλαίσια της αντιμετώπισης των συνεπειών του κορονωϊού 
COVID-19.          

 
Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια 

                                                             

Ακριβές απόσπασμα 
εκ των επισήμων πρακτικών 

       

 

        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ                        Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                          του Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

    

 

              ΣΑΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ                                       ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ ΘΕΑΝΩ 
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