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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Δυνατότητα καταβολής υπερβάλλοντος κόστους για υλικά προθέσεων και ορθωτικών μέσων 

 

Συνάδελφοι, 

Μετά από έναν πραγματικό Μαραθώνιο ενεργειών, επαφών και πιέσεων, ώστε να ξεπεραστούν τα 

πολλά εμπόδια που τέθηκαν μετά την έκδοση του ΕΚΠΥ (11/2018) και τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 61 αυτού, αναφορικά με την προμήθεια βοηθημάτων επί παραγγελία (προθέσεων και 

ορθωτικών μέσων) η Ε. Γ. της  Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων, σας ενημερώνει ότι 

πλέον οι δικαιούχοι τέτοιων βοηθημάτων μπορούν να τα προμηθεύονται με καταβολή του 

υπερβάλλοντος κόστους, χωρίς να χάνουν την χαμηλή έστω, αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ.  

Για να επιτευχθεί αυτό χρειάστηκε τροποποίηση του άρθρου 61, διαπραγμάτευση των παρόχων με 

τον ΕΟΠΥΥ, εισήγηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ προς το Δ.Σ. ότι συμφωνεί 

με την καταβολή υπερβάλλοντος κόστους για την κατηγορία των επί παραγγελία ειδών, έγκριση 

της θετικής εισήγησης από το ΔΣ, υπογραφή της απόφασης του ΔΣ από τον αρμόδιο υπουργό κ. 

Πολάκη και έκδοση ΦΕΚ.  

Η όλη διαδικασία απαίτησε ένα πεντάμηνο διαπραγματεύσεων και πιέσεων, ώστε να εκδοθεί 

τελικά το ΦΕΚ 2129 στις 6/6/19. Σε αυτό προβλέπεται ότι:   

«Για την κατηγορία Υλικών Πρόθεσης και Ορθωτικών Μέσων παρέχεται η δυνατότητα 

πρόσθετης χρέωσης (πέραν της νόμιμης συμμετοχής) του δικαιούχου, στην περίπτωση που ο 

δικαιούχος επιθυμεί την παροχή υλικού προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις του, σύμφωνα με 

τους σχετικούς όρους της Σύμβασης μεταξύ ΕΟΠΥΥ και παροχών. Η αποδοχή της πρόσθετης 

χρέωσης θα αποδεικνύεται με τη συν-υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής της πρόσθετης 

χρέωσης». 
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Με αυτό το ΦΕΚ δίνεται επιτέλους λύση στο μεγάλο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από τον 

Δεκέμβριο του 2018 με την καταγγελία της σύμβασης από τον σύλλογο των πάροχων των επί 

παραγγελία ειδών. Πλέον οι δικαιούχοι προθέσεων και ορθωτικών μέσων μπορούν να 

προμηθεύονται τα κατάλληλα για αυτούς βοηθήματα.  

Επιθυμία και στόχος της ΕΟΚΑ παραμένει η πλήρης κάλυψη του κόστους όλων των βοηθημάτων 

για τους βαριά κινητικά ανάπηρους, από τον ΕΟΠΥΥ και γι αυτό θα συνεχίσουμε τον αγώνα.  

 


