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οποία  να προκύπτει  ότι  δεν  έλαβε  και  ούτε  θα λάβει 
το επίδομα από άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, 
∆ημόσιο κ.λπ. και δεν έχει  νοσηλευθεί σε Νοσηλευτικό 
Ίδρυμα (κρατικό  ή ιδιωτικό)  άνω των σαράντα  έξι (46) 
ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου 
και  β) γνωμάτευση ιατρού  Νοσοκομείου σχετικής με 
την πάθηση ειδικότητας με την οποία να πιστοποιείται 
η πάθηση και η συνέχιση  της  θεραπείας για την απο− 
κατάσταση της υγείας  τους κατά το χρονικό διάστημα 
ως ορίζεται ανωτέρω. 
Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται στο ποσό των 

200 €. 
Για το έτος  2012 οι δικαιούχοι  (ως αναφέρονται ανω− 

τέρω) του εν λόγω επιδόματος θα αποζημιωθούν με το 
ποσό των 200 € με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
που ορίζονται στο παρόν άρθρο . 

3. Το αντίτιμο τροφής  της  παραγράφου  5α του  άρ− 
θρου 31 του Α.Ν. 1846/1951 (Α,179), όπως προστέθηκε με 
την παράγραφο  1  του άρθρου 7 του ν. δ. 3762/1957 (Α, 
194), καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους δικαιούχους 
αυτού, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις 
που προβλέπονται  στην παράγραφο  5α του άρθρου 31 
του α.ν. 1846/1951. 
Ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης  των επιδομά− 

των αεροθεραπείας και αντιτίμου τροφής, ορίζονται με 
απόφαση του ∆.Σ. του Οργανισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 
Ειδική αγωγή 

1. Για παιδιά που πάσχουν από σωματική ή νοητική 
αναπηρία  και στα  οποία παρέχεται ειδική  αγωγή  από 
ειδικά  εκπαιδευτήρια οικοτροφεία, άσυλα, το  Ταμείο, 
στο πλαίσιο συμβάσεων, καλύπτει  το 100% του ημερή− 
σιου τροφείου του προβλεπόμενου από την παρ. 2 της 
Υ.Α: Φ.80000/23141/2495/2007  (Φ.Ε.Κ. 2274/Β/2007), όπως 
ισχύει κάθε φορά, με την προσκόμιση των ακόλουθων 
παραστατικών: 
α) γνωμάτευση σχετικής  ειδικότητας ιατρού και έγκρι− 

ση ελεγκτή ιατρού  του οργανισμού, 
β) βεβαίωση του εκπαιδευτηρίου για τις ημέρες  προ− 

σέλευσης  του παιδιού και 
γ) πρωτότυπο  τιμολόγιο. 
Η χορήγηση του  νοσηλίου −  τροφείου σε  όλες  τις 

κατηγορίες ιδρυμάτων  και των κέντρων διημέρευσης – 
ημερήσιας  φροντίδας, με τυχόν  ταυτόχρονη  χορήγη− 
ση πράξεων θεραπείας για την ίδια πάθηση, θεωρείται 
διπλή παροχή σε είδος  και δεν δύναται  να χορηγηθεί. 

2. Σε περιπτώσεις  παιδιών μέχρι δέκα οκτώ (18) ετών 
χορηγούνται με γνωμάτευση  ∆/ντή κλινικής Κρατικού  ή 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Κέντρων Παιδοψυχικής 
Υγεινής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Κέντρα  Ψυχικής Υγείας  – Ιατροπαι− 
δαγωγικά  Κέντρα  δημόσια ή εποπτευόμενα  από ∆ημό− 
σιο  Φορέα  ειδικότητας  (Παιδοψυχιάτρου, Ψυχιάτρου, 
Νευρολόγου,  Αναπτυξιολόγου) ή νομίμου  αναπληρωτή 
αυτού, ισχύος ενός (1) έτους,   ως κατωτέρω: 
Α. Σε αμιγή περιστατικά κινητικών προβλημάτων  φυ− 

σικοθεραπείες 10 συνεδρίες το μήνα και η αποζημίωση 
ανά συνεδρία  ορίζεται σε δέκα πέντε (15) €. 
Β. Σε σοβαρά,  αμιγή  νοητικά,  ψυχιατρικά και  ψυχο− 

λογικά  προβλήματα καθώς  και  σε παιδιά  με ∆ιάχυτη 
Αναπτυξιακή  ∆ιαταραχή−Αυτισμός, εγκρίνεται λογοθε− 
ραπεία  –  εργοθεραπεία –  ειδική  διαπαιδαγώγηση έως 
δέκα  πέντε  (15) συνεδρίες ανά είδος  το  μήνα, καθώς 

και ομαδική  ή ατομική  ψυχοθεραπεία  − ή θεραπεία  συ− 
μπεριφοράς  έως (8) συνεδρίες ανά είδος  το  μήνα και 
συμβουλευτική γονέων  μέχρι  τέσσερις (4) συνεδρίες 
το  μήνα. Μέγιστο  συνολικά  αποδιδόμενο  ποσό για τις 
παραπάνω περιπτώσεις  ορίζονται τα  τετρακόσια σα− 
ράντα  (440 €) το μήνα. 
Γ. Επίσης για τις παρακάτω παιδοψυχιατρικές διατα− 

ραχές,  διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινη− 
τικότητα (∆ΕΠΥ), διαταραχές της άρθρωσης, βαρηκοΐα, 
τραυλισμό  εγκρίνονται έως τέσσερα (4) είδη  πράξεων 
θεραπείας (λογοθεραπείας,  εργοθεραπείας, ειδικής δια− 
παιδαγώγησης έως δέκα πέντε (15) συνεδρίες  ανά είδος 
το μήνα, ψυχοθεραπείας,  θεραπεία  συμπεριφοράς  έως 
(8) συνεδρίες το μήνα και συμβουλευτική γονέων έως (4) 
συνεδρίες το μήνα), με μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο 
ποσό τα διακόσια  πενήντα 250 € το μήνα. 
∆. Σε μικτά περιστατικά κινητικών και νοητικών, καθώς 

και νευρολογικών προβλημάτων  (εγκεφαλική παράλυ− 
ση, σπαστική τετραπληγία, παραπληγία) όπως ορίζεται 
ανωτέρω  (περιπτώσεις  Α και  Β) με μέγιστο συνολικά 
αποδιδόμενο  ποσό τα πεντακόσια  ενενήντα (590 €). 
Σε περιπτώσεις  ασφαλισμένων άνω των  δέκα  οκτώ 

(18) ετών με σοβαρά κινητικά, νοητικά, ψυχιατρικά, ψυ− 
χολογικά προβλήματα, καθώς  και  μικτά  περιστατικά 
(εκτός  των αναφερομένων στην περίπτωση Γ) δύναται 
να παρατείνεται η χορήγηση  των  ανωτέρω  παροχών 
κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης (διάρκειας 1έτους) από 
ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας Κρατικού ή Πανεπιστη− 
μιακού Νοσοκομείου ή των ιατρών των Μονάδων Υγείας 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από επανεκτίμηση και επιστημονική 
αξιολόγηση  της εξέλιξης  του περιστατικού και της ανα− 
γκαιότητας συνέχισης  αυτών. 
Όλες οι ανωτέρω  παροχές  δύνανται  να αποζημιώνο− 

νται απ’ ευθείας  σε ασφαλισμένους με την προσκόμιση 
των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά  ορίζο− 
νται  με απόφαση  του  ∆.Σ. του  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για  το  μετα− 
βατικό στάδιο και μέχρι την υπογραφή των σχετικών 
συμβάσεων. 
 

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 18 
Συμβάσεις 

Για την αγορά υπηρεσιών νοσοκομειακής, ιατρικής και 
φαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και λοιπών ειδών και 
μέσων περίθαλψης, ο Οργανισμός  συνάπτει  συμβάσεις 
με τους παρόχους υγείας, με τις οποίες προσδιορίζονται 
οι όροι που διέπουν τις  συμβατικές υποχρεώσεις  των 
συμβαλλομένων, μέσα στο πλαίσιο των κειμένων κάθε 
φορά διατάξεων για τα προβλεπόμενα όρια αμοιβών. 
 

ΑΡΘΡΟ 19 
Έλεγχος 

Η άσκηση του ∆ευτεροβάθμιου ελέγχου  των δαπανών 
υγείας  του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υγειονομικού και φαρμακευτικού, 
επιθεώρησης συμβεβλημένων παρόχων  υγείας και  ο 
εσωτερικός έλεγχος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γίνονται από τα αρ− 
μόδια όργανα της ΥΠ.Ε.∆.Ι.Φ.Κ.Α. και στα πλαίσια της 
νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της. 
Εντεταλμένοι ελεγκτές ιατροί  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ελέγχουν  πα− 

ραστατικά δαπανών υγείας, προεγκρίνουν και εγκρίνουν 
παροχές  υγειονομικών  υλικών, φαρμάκων, νοσήλια, ει− 
σαγωγή  και έξοδο  ασθενών από συμβεβλημένους  πα− 


