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ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ » 

 

Σχετ: 1) Το άρθρο 10 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ 4898/τ.Β’/01-11-2018).  

2) Την υπό στοιχεία 550/765/22-4-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.(ΦΕΚ 2005/τ.Β’/14-

05-2021). 

3) Το υπό στοιχεία ΔΒ3Η/837/οικ.32407/04-09-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού 

Σχεδιασμού. 

 

Με αφορμή τα επαναλαμβανόμενα ερωτήματα που δέχεται η Διεύθυνση Στρατηγικού 

Σχεδιασμού από τις ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ, σχετικά με την απόδοση δαπάνης των ατομικών 

αιτημάτων για αγορές προϊόντων χωρίς γλουτένη για πάσχοντες από κοιλιοκάκη, με 

το παρόν έγγραφο αποσαφηνίζονται οι κατηγορίες προϊόντων χωρίς γλουτένη που 

δύνανται να αποζημιώνονται από τον Οργανισμό, επιδιώκοντας την εξασφάλιση της 

αρχής της ισότητας, ήτοι: 

 Ενιαία αντιμετώπιση των ασφαλισμένων που προμηθεύονται τα ειδικά 

σκευάσματα χωρίς γλουτένη μέσα από το δίκτυο των συμβεβλημένων 

παρόχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τηρώντας τις κείμενες διατάξεις, και των 
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ασφαλισμένων που προμηθεύονται τα εν λόγω προϊόντα από το 

ελεύθερο εμπόριο, λόγω αδυναμίας προμήθειας των ειδικών 

σκευασμάτων χωρίς γλουτένη από συμβεβλημένους παρόχους. 

 Εξάλειψη της ανομοιογένειας ανάμεσα στα είδη χωρίς γλουτένη που 

δύνανται να διακινούν οι συμβεβλημένοι πάροχοι σε σύγκριση με το 

ελεύθερο εμπόριο και διασφάλιση συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού.   

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 1 “ΣΚΟΠΟΣ” του ισχύοντος Κανονισμού:  

«Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, εφεξής ΕΟΠΥΥ ή Οργανισμός, 

ως αγοραστής υπηρεσιών υγείας κατά το ν. 4238/2014 (Α' 38), με τον παρόντα 

Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας, εφεξής ΕΚΠΥ ή Κανονισμός, επιδιώκει να 

εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση όλων των δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ, όπως 

αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος, σε υπηρεσίες υγείας που 

αποσκοπούν στην πρόληψη, στη διατήρηση, στην προαγωγή, στη βελτίωση και στην 

αποκατάσταση της υγείας τους». 

Βάσει του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)  αριθ. 828/2014 της Επιτροπής της 30ής 

Ιουλίου 2014 αναφέρονται τα ακόλουθα: «Οι πάσχοντες από κοιλιοκάκη έχουν 

μόνιμη δυσανεξία στη γλουτένη. Το σιτάρι (δηλαδή όλα τα είδη Triticum, 

όπως το σκληρό σιτάρι, η όλυρα και ο σίτος khorasan), η σίκαλη και το 

κριθάρι έχουν χαρακτηριστεί ως σιτηρά για τα οποία υπάρχουν 

επιστημονικές ενδείξεις ότι περιέχουν γλουτένη. Η γλουτένη που υπάρχει στα 

ανωτέρω σιτηρά μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην υγεία των ατόμων με 

δυσανεξία στη γλουτένη και, επομένως, τα εν λόγω άτομα πρέπει να την 

αποφεύγουν» και  «ως “γλουτένη” νοείται ένα πρωτεϊνικό συστατικό του 

σιταριού, της σίκαλης, του κριθαριού, της βρώμης, των διασταυρωμένων 

ποικιλιών και των παραγώγων των ανωτέρω, στο οποίο ορισμένα άτομα 

παρουσιάζουν δυσανεξία και το οποίο είναι αδιάλυτο στο ύδωρ και σε διάλυμα 

χλωριούχου νατρίου 0,5 Μ·».  

Αναλυτικά, στο Άρθρο 10 “ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ” του 

Ε.Κ.Π.Υ. (Σχ.1) ορίζονται τα εξής: «Στους πάσχοντες από κοιλιοκάκη, ως προϊόντα 

ειδικής διατροφής χωρίς γλουτένη, αποζημιώνονται τα βασικά είδη διατροφής, όπως 

ζυμαρικά, δημητριακά, ψωμί, αλεύρι ή άλλα προϊόντα χωρίς γλουτένη.  

Ο Οργανισμός δύναται να συμβάλλεται με παρόχους που εμπορεύονται 

σκευάσματα ειδικής διατροφής χωρίς γλουτένη. Σε αυτή την περίπτωση η 

διαδικασία αποζημίωσης ορίζεται με γενικά έγγραφα του ΕΟΠΥΥ. 
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Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να αποζημιώνονται οι δικαιούχοι, ενήλικες μέχρι 100 ευρώ 

μηνιαίως και παιδιά μέχρι 150 ευρώ μηνιαίως, εφόσον αγοράζουν τα προϊόντα ειδικής 

διατροφής χωρίς γλουτένη, από το ελεύθερο εμπόριο βάσει αποδείξεων αγοράς όπου 

θα περιγράφεται το προϊόν και η τιμή μονάδος του προϊόντος και θα κατατίθεται στον 

ΕΟΠΥΥ. Κριτήριο για την αποζημίωση των δικαιούχων είναι η αδυναμία 

προμήθειας των ειδικών σκευασμάτων χωρίς γλουτένη από 

συμβεβλημένους παρόχους. 

Το παραστατικό αγοράς όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, θα 

κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ προς αποζημίωση του δικαιούχου». 

Εν όψει των ανωτέρω, ο Οργανισμός αποζημιώνει προϊόντα ειδικής διατροφής μέσα 

από το δίκτυο των συμβεβλημένων παρόχων του, ήτοι φαρμακεία και εταιρείες 

διακίνησης/ εμπορίας Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής. Οι συμβεβλημένοι 

πάροχοι δύνανται να παρέχουν στους δικαιούχους συγκεκριμένα 

είδη/προϊόντα χωρίς γλουτένη, τα οποία είναι ενταγμένα και εγκεκριμένα 

στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ και αποζημιούμενα 

από τον Οργανισμό μετά από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.  

Επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός διαθέτει πληθώρα συμβάσεων με εταιρείες 

διακίνησης/ εμπορίας Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής ενώ όλα τα φαρμακεία 

δύνανται να διακινούν τα σκευάσματα ειδικής διατροφής χωρίς γλουτένη στους 

πάσχοντες από κοιλιοκάκη. 

Βάσει του ΕΚΠΥ, οι πάσχοντες από κοιλιοκάκη, κατ’ εξαίρεση, δύνανται να 

αποζημιώνονται όταν αγοράζουν προϊόντα χωρίς γλουτένη από το ελεύθερο εμπόριο, 

εφόσον υπάρχει αδυναμία προμήθειας των ειδικών σκευασμάτων χωρίς 

γλουτένη από συμβεβλημένους παρόχους.  

 

Έτσι, στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχουν δημιουργηθεί 

και αποζημιώνονται από τον Οργανισμό δύο κατηγορίες τροφίμων χωρίς γλουτένη για 

πάσχοντες από κοιλιοκάκη: 

1) Η κατηγορία «Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής -> ΤΡΟΦΙΜΑ ΧΩΡΙΣ 

ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ -> ΒΑΣΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ».  

Σ’ αυτή την κατηγορία είναι ενταγμένα προϊόντα που αποτελούν τα βασικά  

είδη διατροφής ήτοι: αλεύρι, ζυμαρικά, ψωμί (βάση πίτσας, παξιμάδια, 

φρυγανιές, αραβική πίτα, μπαγκέτες, brioche) και δημητριακά (όπως 

corn flakes, μούσλι).   
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2) Η κατηγορία «Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής -> ΤΡΟΦΙΜΑ ΧΩΡΙΣ 

ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ -> ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΚΑΙ ΣΝΑΚ».  

Σ’ αυτή την κατηγορία είναι ενταγμένα προϊόντα χωρίς γλουτένη όπως: 

μπισκότα (γλυκά ή αλμυρά), κουλουράκια, κριτσίνια, γκοφρέτες, 

μπάρες, αλμυρά σνακ (μπρέτσελ), tostadas, σαβαγιάρ, κέικ (όπως 

panettone, muffins). Δηλαδή, η εν λόγω κατηγορία αφορά προϊόντα τα 

οποία περιέχουν αλεύρι και αναφέρεται στα “άλλα προϊόντα χωρίς γλουτένη” 

που ορίζει ο ΕΚΠΥ.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η παροχή των προϊόντων χωρίς γλουτένη θα 

πρέπει να εναρμονίζεται για όλους τους δικαιούχους που πάσχουν από κοιλιοκάκη. 

Δηλαδή, ο Οργανισμός, σύμφωνα με την υφιστάμενη κατηγοριοποίηση του Μητρώου 

βάσει του ΕΚΠΥ, δύναται να αποζημιώνει μόνο προϊόντα χωρίς γλουτένη για 

πάσχοντες από κοιλιοκάκη, τα οποία συνάδουν με τα άνω περιγραφόμενα 1 και 2. 

Διευκρινίζεται ότι προϊόντα χωρίς γλουτένη, όπως ενδεικτικά: μπύρες, αναψυκτικά, 

φυστίκια Αιγίνης, παγωτά, αλλαντικά, σοκολάτες, έτοιμα μαγειρεμένα φαγητά, 

μπουγάτσα, γαλακτομπούρεκο κτλ, τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγοριοποίηση 

του Μητρώου, δεν θα πρέπει να αποζημιώνονται από τον Οργανισμό.    

 

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και ισχύει από την 01/07/2021.  

 
 

 
 
 
Εσωτερική Διανομή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 
 

1. Διοικήτρια Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

2. Δ/νση Ελέγχου & Εκκαθάρισης ΕΟΠΥΥ 

3. Τμήμα Ε.Κ.Π.Υ. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΚΡΙΒΕΙΑ  Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
ΓENΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
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