
ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 
Το Ταμείο παρέχει στους δικαιούχους τα αναγκαία διαρκούς χρήσης θεραπευτικά μέσα όπως : 
ορθοπεδικά υποδήματα, ορθοπεδικές ζώνες, ακουστικά βαρηκοΐας, αναπηρικά αμαξίδια, 
κηδεμόνες κ.λ.π. μετά από έγκριση της Υγειονομικής Υπηρεσίας και με συμμετοχή 5% του 
ασφαλισμένου στην σχετική δαπάνη (δηλαδή το Ταμείο καλύπτει το 95%) αν το θεραπευτικό 
μέσο  είναι για μόνιμη χρήση, και 50% αντίστοιχα συμμετοχή του Ταμείου και του 
ασφαλισμένου, αν το θεραπευτικό μέσο είναι παροδικής χρήσεως. 
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εφαρμόζεται το επίσημο τιμολόγιο του Κρατικού 
εργοστασίου Ορθοπεδικών ειδών και η δαπάνη αποδίδεται με την προσκόμιση τιμολογίου και 
της γνωμάτευσης του αρμοδίου ιατρού. 
Αν πρόκειται για είδος εκτός καταλόγου του οποίου το κόστος είναι άνω των εβδομήντα πέντε 
(75) Ευρώ πρέπει να προσκομίζονται επιπλέον τρεις προσφορές από καταστήματα ή οίκους 
ορθοπεδικών ειδών. 
 Στα προσθετικά, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. (Πρακτ. 38/17-9-2009) 
αναπροσαρμόζονται από 1-1-2010 οι πιο κάτω παροχές : 
Ελαστικές περικνημίδες κάτω γόνατος το ζεύγος από € 21,00 σε € 23,00 
Ελαστικές περικνημίδες άνω   γόνατος το ζεύγος από € 37,00 σε € 39,00 
Ελαστικές περικνημίδες ριζομιρίου το  ζεύγος   από   € 43,00  σε € 46,00 
Ελαστικό καλσόν          από   € 43,00  σε € 46,00 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ:   
Χορηγούνται μόνο και πληρώνονται από το Ταμείο με βάση τη βράχυνση και την πάθηση. Ο 
ασφαλισμένος εφ’ όσον έχει αυτού του είδους πρόβλημα, δικαιούται ένα (1) ζεύγος 
υποδημάτων κάθε έξι (6) μήνες, αφού προηγουμένως προσκομίσει γνωμάτευση  από 
Ορθοπεδικό ιατρό και δώσει την απαραίτητη έγκριση η Υγειονομική Υπηρεσία του Ταμείου. 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΠΕΛΜΑΤΑ: 
Χορηγούνται αφού ο ασφαλισμένος προηγουμένως προσκομίσει γνωμάτευση από Ορθοπεδικό 
ιατρό, και απόδειξη αγοράς στην οποία απαραίτητα θα αναφέρεται το όνομα του ασφαλισμένου 
που κάνει την χρήση των πελμάτων. 
Αν το κόστος υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε Ευρώ (€ 75,00), τότε απαιτούνται 3 
προσφορές από καταστήματα. 
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ – ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ – ΛΟΙΠΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: 
Προκειμένου να προμηθευτεί ασφαλισμένος τα ανωτέρω, των οποίων η αξία είναι μικρότερη 
των  εννιακοσίων (900) Ευρώ, εγκρίνεται η πληρωμή αυτών αφού προσκομίσει μία γνωμάτευση 
από τον αρμόδιο ιατρό (πνευμονολόγος για νεφελοποιητή, ορθοπεδικός για κηδεμόνες κ.ο.κ.), 
τρεις (3) διαφορετικές προσφορές για το είδος που απαιτείται και εγκρίνει η Υγειονομική 
Υπηρεσία, χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ ΣΑΚΧΑΡΟ, ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ κ.λ.π.), ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ:  
Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. (Πρακτ. Νο. 163/6-11-07) αυξάνονται το ανώτατο όριο στο 
κόστος των υλικών για ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη με ισχύ από 1-12-2007, 
ως εξής: 
TΥΠΟΣ Α: Ανώτατο μηνιαίο κόστος από € 160,00 σε € 190,00 συμπεριλαμβανομένων και 
των βελονών. 
ΤΥΠΟΣ  Β: (Βαρύς – Ασταθής) Ανώτατο μηνιαίο κόστος από € 160,00 σε € 190,00 
συμπεριλαμβανομένων και των βελονών. 
ΤΥΠΟΣ  Β: (Μέτριος) Ανώτατο μηνιαίο κόστος από € 110,00 σε € 140,00 
συμπεριλαμβανομένων και των βελονών. 
ΤΥΠΟΣ  Β : (Συνήθης) Ανώτατο μηνιαίο κόστος από € 60,00 σε € 90,00 
συμπεριλαμβανομένων και των βελονών. 
Οι μη ινσουλινοεξαρτώμενοι ασθενείς που διαμένουν μόνιμα σε νησιά ή μακριά από Κέντρο 
επαρχίας δικαιούνται των παροχών του ΤΥΠΟΥ  Β (Συνήθης) . 
Επίσης αποφασίστηκε στους μη ινσουλινοεξαρτώμενους να καταβάλλεται αντί ανά δίμηνο, 
ανά μήνα το ποσό των € 50,00 για τα υλικά σακχαρώδη διαβήτη, προσκομίζοντας Ιατρική 
γνωμάτευση του Διαβητολογικού Κέντρου Κρατικού Νοσοκομείου για την πρώτη φορά και 
για τις επόμενες Ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, καθώς και τρεις προσφορές 
Φαρμακείων.  
Τα υλικά κατακλίσεως και για ζαχαρώδη διαβήτη χορηγούνται κατόπιν: 
Αναλυτικής ιατρικής γνωμάτευσης στην οποία θα αναφέρει ο ιατρός τις προτεινόμενες ανά μήνα 
ποσότητες για κάθε υλικό. 
Τρεις (3) προσφορές, που προσκομίζονται μία φορά ανά έτος, και μετά την έγκριση της 
Υγειονομικής Υπηρεσίας.  
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ : 
Εγκρίνεται από την Υγειονομική Υπηρεσία  του Ταμείου μία φορά κάθε τρία (3) έτη, η πληρωμή 
ακουστικού αφού ο ενδιαφερόμενος ασφαλισμένος προσκομίσει:  
Μία γνωμάτευση από ιατρό ΩΡΛ, 
Ένα ακουόγραμμα, και 
3 (τρεις) προσφορές. 
Θα  εγκριθεί η μικρότερη προσφορά  με ανώτερο ποσό τα χίλια πεντακόσια (1500) Ευρώ, χωρίς 
την μεσολάβηση έγκρισης από το Δ.Σ.  
Αν ο ασφαλισμένος αιτείται δύο (2) ακουστικά πρέπει να προσκομίσει: 
Μία γνωμάτευση από Δημόσιο Κρατικό Νοσοκομείο. 
Ένα ακουόγραμμα, και 
3 (τρεις) προσφορές. 
Το Ταμείο καλύπτει την δαπάνη και για τα δύο ακουστικά μέχρι ποσό δύο χιλιάδες Ευρώ (€ 
2.000,00). 
Αν υπάρχει αίτημα για κάλυψη μεγαλύτερης δαπάνης για όλως εξαιρετικές και αιτιολογημένες 
περιπτώσεις, τότε ο ασφαλισμένος απευθύνεται με αίτηση του στο Δ.Σ. του Ταμείου. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η συμμετοχή των ασφαλισμένων στις ανωτέρω δαπάνες είναι 5%. 
 
 
 


