
     

 

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

Η αναμόρφωση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ 

αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον Οργανισμό. 

Μετά από 32 μήνες λειτουργίας του, η αναθεώρηση των Παροχών Υγείας κρίνεται  

επιβεβλημένη. Για το λόγο αυτό η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, μετά και από σχετική 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, προέβη στη σύσταση πολυμελούς 

Επιτροπής, αποτελούμενη από στελέχη του Οργανισμού. Μετά από πολύμηνη 

συστηματική εργασία, η εν λόγω Επιτροπή, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της 

ΕΣΑΜΕΑ,   παρέδωσε  προσχέδιο του Νέου Κανονισμού το οποίο τίθεται σε δημόσια 

διαβούλευση καθώς ο ΕΚΠΥ αφορά όλους τους πολίτες. 

Το στάδιο αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο, στο πλαίσιο της σύγχρονης 

διακυβέρνησης και αναμένεται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αλλά και οι πολίτες  να 

καταθέσουν τις προτάσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους, στο email: 

ekpy@eopyy.gov.gr 

  Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης είναι ανοικτή και προσβάσιμη σε όλους. 

Η ιστοσελίδα του Οργανισμού www.eopyy.gov.gr  είναι στη διάθεση όλων όσοι  

επιθυμούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου Κανονισμού Παροχών. 

Οι παρατηρήσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση του 

τελικού κειμένου του ΕΚΠΥ, το οποίο μετά από την έγκριση του από το ΔΣ του 

Οργανισμού,  θα υποβληθεί προς οριστική έγκριση στα συναρμόδια  Υπουργεία.  
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Επισημαίνουμε ότι στόχος του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ είναι η επάρκεια 

υπηρεσιών υγείας προς όλους τους ασφαλισμένους και ασθενείς, ούτως ώστε να 

διαμορφωθεί  σύντομα ένα σύγχρονο πλαίσιο Παροχών το οποίο θα διέπεται από 

όρους ποιότητας, ισότητας και αξιοπρέπειας όπως αξίζει στη χώρα μας και στους 

πολίτες της.   

Τι αλλάζει με το νέο ΕΚΠΥ 

Ενδεικτικά αναφέρουμε:   

 Συμβάσεις με όλους τους παρόχους υγείας που είναι  πιστοποιημένοι  

προμηθευτές ιατροτεχνολογικών υλικών. 

 Οδοντιατρική – στοματολογική περίθαλψη. Θα παρέχονται και θα 

αποζημιώνονται υπηρεσίες που θα περιλαμβάνουν προληπτικές ή 

θεραπευτικές δράσεις και προσθετικές αποκαταστάσεις. 

 Προτείνεται αύξηση στην αποζημίωση των «τεχνητών» μελών  κάτω άκρων  

 Προτείνεται αύξηση της αποζημίωσης  για κάθε συνεδρία  φυσικοθεραπείας 

 Προτείνεται αύξηση στην αποζημίωση των τεχνητών οφθαλμών ειδικής 

κατασκευής, ακουστικών βαρηκοΐας  και του αναπηρικού   αμαξιδίου  

ελαφρού τύπου. 

 Απόδοση δαπάνης για συντήρηση εξαρτημάτων (service) για την ασφαλή 

λειτουργία των αναπνευστήρων όγκου / πίεσης 

 Προτείνεται ξεχωριστή τιμή για αγορά γυαλιών (κρύσταλλα και σκελετός) 

 Εντάσσεται στα αποζημιωμένα είδη 2 συσκευές για έγχυση γ΄ σφαιρίνης και 

χρόνου προθρομβίνης καθώς και βαλβίδα ομιλίας. 

 Αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 

περίθαλψη των ανασφάλιστων, στις δημόσιες δομές. 

Οι ασφαλισμένοι δεν θα πληρώνουν συμμετοχή στα φάρμακα υψηλού κόστους , 
που χορηγούνται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας σε συμβεβλημένες ιδιωτικές 
κλινικές. 


