
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
 
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΕΣ  
 Προκειμένου να χορηγηθεί δαπάνη,  για ειδικές διατροφές για τα βρέφη ή για 
ασφαλισμένα άτομα που πάσχουν από δυσανεξία στην γλουτένη, απαιτούνται τα ακόλουθα:  
Γνωμάτευση ιατρού από Δημόσιο Κρατικό Νοσοκομείο ειδικότητας αλεργιολόγου ή 
γαστρεντερολόγου στην οποία θα αναφέρονται: η πάθηση του βρέφους ή του πάσχοντος ατόμου, 
η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την λήψη της ειδικής διατροφής (π.χ. υποαλεργικό γάλα) 
και τέλος  η ποσότητα της ειδικής τροφής που θα χρειάζεται ανά μήνα. (ΦΕΚ 270 Α /24-12-97 
Ν.2556, άρθρο 20) 
3 διαφορετικές προσφορές βάσει των ποσοτήτων, και 
Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου που να αιτείται την χορήγηση της ειδικής διατροφής. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Η αγορά του γάλακτος ή της ειδικής διατροφής πρέπει να  πραγματοποιείται από 1 – 15 εκάστου 
μηνός έτσι ώστε να χρεώνεται στην καρτέλα  ο αντίστοιχος μήνας. 
Η απόδειξη να είναι έπ’ ονόματι του ασφαλισμένου μέλους (όχι του γονέα ή κηδεμόνα αν αφορά 
βρέφος).  
Αν η απόδειξη προέρχεται από ταμειακή μηχανή να συνοδεύεται απαραίτητα  και από πρόχειρη 
χειρόγραφη απόδειξη στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά, το ονοματεπώνυμο του 
ασφαλισμένου και τα είδη που αγοράσθηκαν  και να υπάρχει η αντίστοιχη σφραγίδα του 
φαρμακείου.  
 
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ  C PAP 
 Προκειμένου να χορηγηθεί δαπάνη (το ανώτερο έως € 2.850,00) για την αγορά ειδικής 
συσκευής άπνοιας C PAP, απαιτούνται τα ακόλουθα: 
Το αποτέλεσμα της μελέτης ύπνου με την αντίστοιχη ιατρική γνωμάτευση. 
3 προσφορές εταιρειών που πωλούν την συσκευή που θα συνοδεύονται απαραίτητα από το 
αντίστοιχο Πιστοποιητικό εγγραφής τους στο ΕΒΕΑ. 
Το αντίστοιχο τιμολόγιο εξοφλημένο. 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/88 στην οποία ο ασφαλισμένος θα αναφέρει ότι όταν 
σταματήσει την χρήση της συσκευής υποχρεούται να την επιστρέψει στο Ταμείο. 
 
ΔΑΠΑΝΗ  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ  – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΩΝ    Κ.Λ.Π.  
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ  
Ο Τομέας καλύπτει, σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο, την δαπάνη για λογοθεραπείες – 
εργοθεραπείες και ψυχοθεραπείες που αφορούν ασφαλισμένα παιδιά. 
Για την κάλυψη απαιτούνται τα ακόλουθα: 
Γνωμάτευση ιατρού ειδικότητας Παιδοψυχιάτρου ή Παιδονευρολόγου ιδιώτη ή από Κρατικό 
Δημόσιο Νοσοκομείο, στην οποία θα αναφέρονται το πρόβλημα του παιδιού, η διάρκεια της 
θεραπείας, ο αριθμός και το είδος των συνεδριών ανά μήνα. 
 
Γνωμάτευση από το Ειδικό Κέντρο που θα πραγματοποιήσει τις διάφορες θεραπείες, στην οποία 
θα αναφέρονται και θα συμφωνούν με την γνωμάτευση του πιο πάνω Παιδοψυχιάτρου ως προς 
την διάρκεια της θεραπείας, τον αριθμό και το είδος των συνεδριών ανά μήνα. Η γνωμάτευση θα 
υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τον ειδικό της αντίστοιχης ειδικότητας (λογοθεραπευτής, 
εργοθεραπευτής κ.λ.π.) και όταν αφορά ψυχοθεραπεία από ψυχίατρο ή ψυχολόγο. 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Στην απόδειξη θα αναφέρονται το είδος και ο αριθμός των συνεδριών που 
πραγματοποιήθηκαν και θα είναι σφραγισμένη απ’ όλες τις ειδικότητες. Η πληρωμή της δαπάνης 
(σύμφωνα πάντα με το κρατικό τιμολόγιο) θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση και μετά το 
τέλος του μήνα που θα αναφέρεται στην απόδειξη πληρωμής. 
 
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΥΦΛΟΥΣ 
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 107/22-8-2008, ο Τομέας καταβάλει την αξία τεχνητών βοηθημάτων 
σε τυφλούς ασφαλισμένους  του, ως εξής: 
Δύο (2) μπαστούνια ετησίως μέχρι του ποσού Ευρώ εκατό (€ 100,00) έκαστο, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Ένα (1) ομιλούν θερμόμετρο ετησίως μέχρι του ποσού Ευρώ δέκα (€ 10,00) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Ένα  (1)   ομιλούν πιεσόμετρο ανά τριετία μέχρι του ποσού Ευρώ διακοσίων (€ 200,00) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, μετά από την διάγνωση Ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας που 
θα βεβαιώνει την αναγκαιότητα της προμήθειας και 
Μία ομιλούσα συσκευή μέτρησης σακχάρου ανά τριετία μέχρι του ποσού Ευρώ πεντακοσίων (€ 
500,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, μετά από την διάγνωση Ιατρού αντίστοιχης 
ειδικότητας που θα βεβαιώνει την αναγκαιότητα της προμήθειας. 
Σημείωση : Για την καταβολή των ανωτέρω ποσών πρέπει να προσκομίζονται, όπως σε κάθε 
αντίστοιχη περίπτωση, τρεις (3) προσφορές διαφορετικών προμηθευτών ή πιστοποιητικό 
αποκλειστικότητας εισαγωγής ή διαθέσεως των βοηθημάτων. 
 
Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα ανωτέρω, στο Τμήμα Παροχών Αττικής τηλέφωνα 
2103605861 & 2103623433 ή στο Τμήμα Παροχών Επαρχίας 2103606240 & 2103623433 


