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ΘΕΜΑ:  Απάντηση σε αναφορά Βουλευτών 
 

Απαντώντας στην με αρ. 3165/31-8-2022 αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή 
των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Γ. Δελή, Λ. Κανέλλη, Λ. Στολτίδη σχετικά με 
ψήφισμα συλλόγων, φορέων και ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις του Νομού 
Πέλλας με θέμα «Επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν όλους τους 
εμπλεκόμενους με την αναπηρία», σας πληροφορούμε τα εξής:     

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ (Τροποποίηση (1η) 
της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 (Β΄ 4898) κοινής υπουργικής απόφασης, με 
περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)»), σε Άτομα με αναπηρία προβλέπονται: 
 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

-Στο άρθρο 6 «Παρακλινικές εξετάσεις» αναφέρεται ότι, οι πάσχοντες από μεσογειακή 
αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι 
σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν 
υποβληθεί σε μεταμόσχευση, οι πάσχοντες από κυστική ίνωση, οι πάσχοντες από 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, οι ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό 
επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δεν καταβάλλουν συμμετοχή, όπως 
και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε 
πάθηση. 
Στο άρθρο 55 «Θεραπευτικά μέσα και προθέσεις» αναφέρεται ότι, δεν καταβάλλουν 
συμμετοχή στην αξία των ειδών πρόσθετης περίθαλψης, ιατροτεχνολογικών ειδών, 
τεχνητών μελών, ορθωτικών μέσων, ναρθήκων, κηδεμόνων και λοιπών συναφών 
ειδών όσοι δικαιούχοι έχουν κριθεί από Ειδικές Υγειονομικές Επιτροπές άλλων 
Υπουργείων ή από ΚΕΠΑ , καθώς και ακρωτηριασμένοι με ποσοστό αναπηρίας 67 % 
και άνω λαμβάνοντας προς τούτο εξωϊδρυματικό επίδομα τετραπληγίας – 
παραπληγίας για την αγορά πρόσθετων ειδών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.1759/1988(Α΄50). 
 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
-Στο άρθρο 29 «Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.-Η.Φ.)» προβλέπεται 
παροχή φροντίδας σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), σε συμβεβλημένα Κέντρα 
Διημέρευσης -Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.-Η.Φ.), δημόσια και ιδιωτικά, περιλαμβάνεται 
η διημέρευση, όλο το πρόγραμμα πράξεων θεραπείας που έχουν ανάγκη τα ΑμεΑ, οι 
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δράσεις κοινωνικοποίησης, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η δημιουργική 
απασχόληση, η ψυχαγωγία, η ιατρική παρακολούθηση και η μεταφορά τους από το 
σπίτι  στο Κέντρο και το αντίστροφο. 
-Στο άρθρο 30 «Οικοτροφεία» προβλέπεται για άτομα που πάσχουν από βαριά 
σωματική ή/και νοητική αναπηρία και περιθάλπονται σε οικοτροφεία/ιδρύματα, ο 
ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο συμβάσεων, καλύπτει το 100% του ημερήσιου νοσηλίου-
τροφείου του προβλεπόμενου από την ισχύουσα νομοθεσία. 
-Στο άρθρο 31 «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) και Στέγες Αυτόνομης 
Διαβίωσης (Σ.Α.Δ.) προβλέπεται σύμβαση του Οργανισμού με κέντρα για περίθαλψη 
ατόμων  με αναπηρία (ΑμεΑ). 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία λαμβάνει υπόψη της την γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 15 της 
υπουργικής απόφασης οικ. 3457/2014 (Β΄ 64), μπορεί να τίθενται κλειστοί 
προϋπολογισμοί, οικονομικοί ή άλλοι στόχοι και όρια (πλαφόν) και λοιπά αναγκαία 
μέτρα ελέγχου της συνταγογράφησης εκάστου ιατρού. Στη συγκεκριμένη απόφαση 
μπορεί ο προϋπολογισμός, οι στόχοι, οι περιορισμοί, οι προϋποθέσεις και τα μέτρα να 
διαφέρουν ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, τον αριθμό των ασθενών που 
θεραπεύει και τα χαρακτηριστικά και παθήσεις αυτών, τη γεωγραφική περιοχή και τα 
δημογραφικά δεδομένα της, το μήνα του έτους (εποχικότητα), τις τυχόν μεταβολές των 
τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, την εισαγωγή νέων φαρμάκων (πρωτοτύπων ή 
γενοσήμων) στο θετικό κατάλογο συνταγογράφησης και τέλος την εξέλιξη της 
φαρμακευτικής δαπάνης σε σχέση με τους εκάστοτε στόχους. Επίσης, δύναται η 
συνταγογράφηση των φαρμάκων να συνδέεται με την πάθηση του ασθενούς, όπως 
αυτή προσδιορίζεται με βάση το International Classification of Disease. Τα όρια 
προσδιορίζονται από την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από την έκδοση των 
συνταγών των προηγούμενων ετών σε ολόκληρη την Επικράτεια, ανάλογα με την 
ειδικότητα του ιατρού, την Περιφερειακή Ενότητα που εδρεύει και την επισκεψιμότητα 
για τον αντίστοιχο μήνα του έτους.  

Τα όρια ανά ειδικότητα ιατρού, περιοχή και μήνα του έτους περιλαμβάνονται σε 
αναλυτικούς πίνακες στην οικεία υπουργική απόφαση. Τα παραπάνω όρια αφορούν 
κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του 
γνωστοποιούνται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τα όρια 
αυτά ενσωματώνονται στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και το 
σύστημα ενημερώνει καθημερινά τον ιατρό για την ύπαρξη ή όχι υπέρβασης, καθώς και 
το ποσοστό αυτής, υπολογίζοντας σε ημερήσια βάση τον αριθμό των διαφορετικών 
ασθενών και τον προκαθορισμένο μέσο όρο δαπάνης αυτών. 

Από την εφαρμογή των ανωτέρω εξαιρείται η συνταγογράφηση που 
αφορά: 

- σε χρόνιους νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή 
διύλιση και υπό μεταμόσχευση),  

- σε καρδιοπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου,  
- σε μεταμόσχευση καρδιάς),  
- σε ασθενείς που πάσχουν από ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια 

τελικού σταδίου, μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μεταμόσχευση ήπατος),  
- σε μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων, 
- σε καρκινοπαθείς,  
- σε πάσχοντες από νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμίες, 
- σε πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία,  
- σε πάσχοντες από κυστική ίνωση και  
- σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση.  

Εξαιρούνται επίσης τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών για 
παιδιά και εφήβους, και τα φάρμακα των οποίων τη χρήση προεγκρίνει ο 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,μέσω των επιτροπών του. 

Οι ανωτέρω εξαιρέσεις εφαρμόζονται ήδη στο σύστημα της Ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης.  
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Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΑΛΕ/Γ.Π.46843 ΦΕΚ.3663/28-08-2018 τίθενται τα 
όρια συνταγογράφησης ανά ιατρική ειδικότητα, ανά περιφερειακή ενότητα και ανά 
μήνα, καθώς και οι ελάχιστοι ποσοστιαίοι (ανά μήνα) στόχοι συνταγογράφησης 
γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο σε συσκευασία. 

Τα όρια συνταγογράφησης αναφέρονται στη σύγκριση της μέσης μηνιαίας 
δαπάνης ανά ασφαλισμένο, με το μέσο όρο της ειδικότητας του ιατρού, χωρίς να 
αποκλείεται ο ιατρός από τη συνταγογράφηση, ακόμη και  όταν υπερβεί το όριο αυτό. 

H νομοθεσία δεν έχει στόχο τον αποκλεισμό των δικαιούχων από ακριβές 
θεραπείες αλλά τον εξορθολογισμό της συνταγογράφησης. Ως εκ τούτου, οι ιατροί 
οφείλουν να προσαρμόσουν τη συνταγογράφηση τους στα καθορισμένα από τη 
νομοθεσία, όρια, χωρίς όμως να περιορίσουν την συνταγογράφηση των 
αναγκαίων θεραπειών για τους ασθενείς.  

 
Επιπρόσθετα, και όσον αφορά τη στελέχωση των Δομών Υγείας του Νομού 

Πέλλας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 41370/8-9-2022 έγγραφο της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, 
σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 
   

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ 72 391 

Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 82 424 

 
A. Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ 

Κατά την πρώτη έγκριση θέσεων του 2021, προκηρύχτηκαν μία (1) θέση 
Επιμελητή Α’ ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας και μία (1) θέση Επιμελητή Α΄ 
Πνευμονολογίας, οι οποίες κατέστησαν άγονες, λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
από υποψήφιους. Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής 
καλύφθηκε, αλλά σύντομα κενώθηκε, καθώς, ο επιτυχών ιατρός παραιτήθηκε. Μία (1) 
θέση Επιμελητή Α’ ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας καλύφθηκε. 

Κατά τη δεύτερη έγκριση θέσεων του 2021, προκηρύχθηκαν μία (1) θέση 
Επιμελητή Β’ ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, μία (1) θέση Διευθυντή ειδικότητας 
Εσωτερικής Παθολογίας και δύο (2) θέσεις Επιμελητών Β’ ειδικότητας Εσωτερικής 
Παθολογίας, οι οποίες κατέστησαν άγονες λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 
υποψήφιους. 

Στην πρόσφατη προκήρυξη του 2022, είναι διαθέσιμες προς κάλυψη μία (1) 
θέση Επιμελητή Α’ και μία (1) θέση Επιμελητή Β’ ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας, 
μία (1) θέση Επιμελητή Α’ και μία θέση Επιμελητή Β’ ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής 
και μία (1) θέση Επιμελητή Β’ ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας. 

Επιπλέον, πρόσφατα εκδόθηκε η με αριθμό 7Κ/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ 
(ΦΕΚ 60/31.08.2022/τ. ΑΣΕΠ), με την οποία προκηρύχθηκαν πέντε (5) θέσεις ΤΕ 
Νοσηλευτών και επτά (7) θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών. 

B. Γ.Ν. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

Κατά την πρώτη έγκριση θέσεων του 2021, προκηρύχθηκαν δύο (2) θέσεις 
Επιμελητών Β’ ιατρών ΜΕΘ, οι οποίες κατέστησαν άγονες, λόγω μη εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος από υποψήφιους. Μία (1) θέση Διευθυντή Πνευμονολογίας και μία (1) 
θέση Επιμελητή Β’ Μαιευτικής-Γυναικολογίας, που προκηρύχθηκαν καλύφθηκαν. 

Κατά τη δεύτερη έγκριση θέσεων του 2021, προκηρύχθηκαν δύο (2) θέσεις 
Επιμελητών Β’ ιατρών ΜΕΘ, οι οποίες κατέστησαν άγονες λόγω μη εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος από υποψήφιους. Μία (1) θέση Επιμελητή Β’ ειδικότητας Νευρολογίας 
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και μία (1) θέση Επιμελητή Β’ ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, που 
προκηρύχθηκαν, καλύφθηκαν. 

Στην προκήρυξη του 2022, διαθέσιμες προς κάλυψη είναι μία (1) θέση 
Διευθυντή και μία θέση Επιμελητή Β’ ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας, μία (1) θέση 
Διευθυντή και μία (1) θέση Επιμελητή Β’ ιατρών ΜΕΘ, καθώς και μία (1) θέση 
Επιμελητή Α’ ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας.  

Επιπλέον, πρόσφατα εκδόθηκε η με αριθμό 7Κ/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ 
(ΦΕΚ 60/31.08.2022/τ. ΑΣΕΠ), με την οποία προκηρύχθηκαν μία (1) θέση ΠΕ 
Νοσηλευτών, εννέα (9) θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών και οκτώ (8) θέσεις ΔΕ Βοηθών 
Νοσηλευτών. 

 
 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Βουλευτές: Γ. Δελή, Λ. Κανέλλη, Λ. Στολτίδη   
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γρ. Υπουργού 
2. Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων 

   
                     
                   

 
 
     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ 
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