
 
 
ΟΜΜΑΤΟΫΑΛΛΙΑ – ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ 
     
 Το Ταμείο παρέχει στους ασφαλισμένους, μετά από την έγκριση της Υγειονομικής Υπηρεσίας, 
σκελετό και κρύσταλλα ή φακούς επαφής. Αλλαγή στα γυαλιά γίνεται κάθε δύο (2) χρόνια, 
εκτός αν αλλάξουν οι βαθμοί οπότε αλλάζονται μόνο τα κρύσταλλα. 
Για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των γυαλιών κάθε έτος. 
Επίσης επιτρέπεται η χορήγηση  κρυστάλλων  ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα 
αναφέρεται ρητά στην γνωμάτευση του Ιατρού αλλά και στην απόδειξη του οπτικού.  
Η προμήθεια των γυαλιών ή των φακών επαφής πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών από την 
έκδοση της ιατρικής γνωμάτευσης του οφθαλμιάτρου.  
Η χορήγηση γυαλιών αποκλείει την χορήγηση φακών επαφής και αντιστρόφως. 
 Μετά από απόφαση του Δ.Σ.(πρακτ. Νο 38/17-9-2009), το ποσό που δικαιολογείται για  
την αγορά του σκελετού σήμερα ανέρχεται στα Ευρώ εκατόν εβδομήντα πέντε (€ 175,00), ενώ 
για τα κρύσταλλα το ποσόν διαμορφώνεται ανάλογα με τους βαθμούς. 
Το ίδιο ποσό των Ευρώ εκατόν εβδομήντα πέντε (€ 175,00), αναγνωρίζεται και για την δαπάνη 
των φακών επαφής. 
Σε περίπτωση αλλαγής βαθμών πριν την συμπλήρωση της διετίας, χορηγείται για φακούς 
επαφής το 50% της δαπάνης με ανώτατο όριο το ποσό των Ευρώ ογδόντα επτά & πενήντα 
λεπτών (€ 87,50). 
Η συμμετοχή των ασφαλισμένων στις ανωτέρω δαπάνες είναι 5%. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι ασφαλισμένοι έχουν προμηθευτεί φακούς επαφής μέσω του Ταμείου, 
μπορούν να αγοράσουν υγρά καθαρισμού των φακών, αφού η ιατρική γνωμάτευση του 
οφθαλμιάτρου αναφέρει ποια ακριβώς μέσα καθαρισμού είναι απαραίτητα. Το ανώτατο ποσό 
κάλυψης  για τα υγρά καθαρισμού ανέρχεται σε ποσό Ευρώ δεκατέσσερα και εξήντα επτά λεπτά  
(€14,67)  μηνιαίως, με 25% συμμετοχή του ασφαλισμένου.  
 
Για την απόδοση της δαπάνης είναι απαραίτητα τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 
Το βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου ενημερωμένο από τον Οφθαλμίατρο για την 
επίσκεψη που πραγματοποίησε. 
Γνωμάτευση του Οφθαλμιάτρου. 
Απόδειξη του Οπτικού στην οποία θα αναφέρεται χωριστά το ποσόν που αφορά τον σκελετό και 
χωριστά το ποσόν που αφορά τα κρύσταλλα.   
Εφ’ όσον ο Οφθαλμίατρος συνιστά ιδιαίτερο τρόπο κατασκευής των κρυστάλλων, να το 
αιτιολογήσει στην γνωμάτευση του, και ο Οπτικός να επιβεβαιώσει εγγράφως ότι τα κρύσταλλα 
κατασκευάσθηκαν με αυτό το τρόπο. 


