
ΝΕΟΣ  ΕΚΠΥ  (ΑΠΟ 01.11.2018) 
Ποσότητες για αναλώσιμα υλικά διαβήτη, ανά πάθηση  

 
- Για τους ινσουλινοεξαρτώμενους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη (διαβήτης τύπου 1): 
 

 έως 200 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα, 

 έως  200 σκαριφιστήρες ανά μήνα ή ίσης αξίας αναλώσιμα συσκευών συνεχούς μέτρησης 
επιπέδων σακχάρου,  

 έως 50 ταινίες μέτρησης κετονών στο αίμα ανά έτος ι  

 έως 200 βελόνες ανά μήνα, ένα σύστημα καταγραφής ή ελέγχου του σακχάρου, σύμφωνα με 
αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση. 
 

- Για τους ινσουλινοθεραπευόμενους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη (διαβήτης τύπου 2): 
 

 έως 100 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα, 

 έως 100 σκαριφιστήρες ανά μήνα,  

 έως 30 ταινίες μέτρησης κετονών στο αίμα ανά έτος  

 έως 60 βελόνες ανά μήνα, σύμφωνα με αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση. 
 

- Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που λαμβάνουν αντιδιαβητικά δισκία ή άλλες 
ενέσιμες αγωγές εκτός ινσουλίνης,  
 

 έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/δίμηνο  

 έως 50 σκαριφιστήρες/δίμηνο και έως 60 βελόνες ινσουλίνης ανά δίμηνο, για όσους 
λαμβάνουν σκευάσματα GLP-1 αναλόγων που δεν φέρουν ενσωματωμένη βελόνα στην 
προγεμισμένη σύριγγα. 
 

- Σε διαβήτη κύησης,  
 

 έως 150 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα,  

 έως 150 σκαριφιστήρες/μήνα και ως 150 βελόνες, σύμφωνα με αιτιολογημένη ιατρική 
γνωμάτευση. 
 

- Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που αντιμετωπίζονται με διαιτητική αγωγή,  
 

 έως 50 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/τρίμηνο  

 έως 50 σκαριφιστήρες/τρίμηνο. 
 

- Για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη που κάνουν χρήση αντλίας συνεχούς έγχυσης 
ινσουλίνης, 
 

 ένα σύστημα ελέγχου ή καταγραφής γλυκόζης σύμφωνα με αιτιολογημένη ιατρική 
γνωμάτευση, τα αναλώσιμα καταγραφής γλυκόζης συνδεδεμένα ή μη συνδεδεμένα με την 
αντλία και σε ποσότητα έως 5/μήνα, 

 έως 200 ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα/μήνα, 



 έως 200 σκαριφιστήρες το μήνα, 100 βελόνες για χορήγηση ινσουλίνης με πένα/εξάμηνο (σε 
περίπτωση εμπλοκής αντλίας ή πρόσθετης δόσης) και έως 50 ταινίες μέτρησης κετονών στο 
αίμα ανά έτος. 

 

Σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον ποσότητες  από τις ανωτέρω ορισθείσες, για όλες τις 
κατηγορίες σακχαρώδους διαβήτη, θα πρέπει να προσκομίζεται αιτιολογημένη γνωμάτευση του 

θεράποντος ιατρού, όπου θα αναφέρεται η ανάγκη για την πρόσθετη αιτούμενη ποσότητα, προκειμένου 
να την αξιολογεί και να αποφασίζει την έγκριση της, το Α.Υ.Σ. 
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3. Το ποσοστό συμμετοχής των δικαιούχων στην αξία του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού που 
προμηθεύονται από το εμπόριο είναι 25%, εκτός από τις κατηγορίες παθήσεων που προβλέπεται 
μηδενική συμμετοχή, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή την κάθε φορά  
ισχύουσα νομοθεσία. Το υγειονομικό υλικό πρέπει να φέρει ειδική σήμανση  ιχνηλάτησης (barcode) 
με τον αριθμό ΕΑΝ του προϊόντος  και την ονομασία του, να έχει καταχωρηθεί στο σύστημα e-dapy 
του ΕΟΠΥΥ, με βάση τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ/ΕΟΠΥΥ και να φέρει πιστοποίηση για την καταλληλότητά 
του. 
 
4. Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για το υγειονομικό υλικό: 
 
…………………………… 
 
 
ε. Οι ινσουλινοθεραπευόμενοι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, οι  
διαβητικοί τύπου 1 που κάνουν χρήση αντλίας συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης,  
οι ινσουλινοθεραπευόμενοι διαβητικοί τύπου 2 ή από άλλου τύπου διαβήτη όπως ο 
μονογονιδιακός, διαβήτης κύησης και διαβήτης μετά παγκρεατεκτομή που ακολουθούν θεραπεία με 
δισκία ή άλλες ενέσιμες θεραπείες εκτός ινσουλίνης, για την δαπάνη αγοράς ταινιών μέτρησης 
σακχάρου και ισόποσων σκαριφιστήρων ή ίσης αξίας αναλωσίμων συσκευών στιγμιαίας μέτρησης 
σακχάρου, σύριγγες ινσουλίνης μιας χρήσης, βελόνες φυσο- 
συρίγγων, βελόνες χορήγησης ινσουλίνης, αναλώσιμα συσκευών έγχυσης ινσουλίνης όπως 
καθετήρες έγχυσης ινσουλίνης, δεξαμενές, αισθητήρες μέτρησης, μπαταρίες, όπως επίσης και για 
κάθε νέο τεχνολογικό προϊόν που ο ΕΟΠΥΥ θα εντάξει στο σύστημα αποζημίωσης, με την διαδικασία 
που κάθε φορά ισχύει. 


