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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ με τα στελέχη της Υποεπιτροπής του ΕΟΠΥΥ για τον 

καθορισμό τιμής και όρων αποζημίωσης των συστημάτων παρακολούθησης 

γλυκόζης (CGM και FGM)   

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων 
με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) με τον ΕΟΠΥΥ, την Πέμπτη 22 Απριλίου 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου και της Γενικής Γραμματέως της Ομοσπονδίας με 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Οργανισμού, κ. Θεόδωρο Παπαϊωάννου, τη 
Συντονίστρια της Υποεπιτροπής Διαπραγμάτευσης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Υλικών 
και Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης-Τιμολόγησης 
Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής της Διεύθυνσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού της Κ.Υ. του ΕΟΠΥΥ, κα Μαρία Πανουσοπούλου και τα Μέλη της 
Υποεπιτροπής κ.κ. Ηλία Γιαλλαφό, Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου και Λαμπρινή Κουτσομπόγερα. 

Στη διαδικτυακή συνάντηση και κατόπιν της θετικής ανταπόκρισης στο αίτημά μας για 

τοποθέτησή μας στις διαδικασίες της Υποεπιτροπής για τον καθορισμό τιμής και όρων 

αποζημίωσης των συστημάτων παρακολούθησης γλυκόζης (CGM και FGM), παρουσιάσαμε την 

αναγκαιότητα ένταξης των συστημάτων αυτών στον κατάλογο αποζημιούμενων προϊόντων 

του ΕΟΠΥΥ, η οποία συνοδευόταν και από τη σχετική επιστημονικά τεκμηριωμένη επιστολή.  

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, κ. Χρήστος Δαραμήλας, τόνισε στην τοποθέτησή του πως η 

ένταξη και η αποζημίωση κάθε νέας τεχνολογίας που αφορά τον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 

1 και τύπου 2 κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία, καθώς οι σύγχρονες τεχνολογίες 

συμβάλλουν τεκμηριωμένα, στη βελτίωση της καθημερινότητας των πασχόντων καθώς και 

στην αποτελεσματικότερη ρύθμιση του Διαβήτη τους. 

Επιπλέον, η ένταξη όλων των σύγχρονων τεχνολογιών στον κατάλογο των αποζημιούμενων 

προϊόντων, θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στον ΕΟΠΥΥ, καθώς όλες αυτές οι τεχνολογίες 

προλαμβάνουν και απομακρύνουν βάσει μελετών τον κίνδυνο των κοστοβόρων επιπλοκών. 

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ παρουσίασε διεξοδικά τη λειτουργία των νέων αυτών 

τεχνολογικών συστημάτων στιγμιαίας και συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης, όπως επίσης 

και τη χρησιμότητα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα σε ένα άτομο με Σακχαρώδη 

Διαβήτη. 
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Από την πλευρά της, η κ. Πανουσοπούλου τόνισε ότι η συνεργασία του ΕΟΠΥΥ με την 

ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι σημαντική και επωφελής και για τις δύο πλευρές, πάσχοντες και ΕΟΠΥΥ, και 

επεσήμανε ότι ο Οργανισμός επικεντρώνεται στους ασφαλισμένους και στη διασφάλιση της 

υγείας τους, τονίζοντας πως αν η υγεία του ασφαλισμένου επιβαρύνεται, αντίστοιχα συμβαίνει 

το ίδιο και για τον ΕΟΠΥΥ. 

Ο κ. Παπαϊωάννου εξέφρασε την πρόθεσή του η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί, καθώς ο 

ΕΟΠΥΥ μπορεί να βγει ωφελημένος προωθώντας παράλληλα λύσεις προς όφελος των 

ασφαλισμένων του. 

Τα Μέλη της Υποεπιτροπής Διαπραγμάτευσης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Υλικών 

εξέφρασαν τις απορίες τους προς τον Πρόεδρο της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ για την αναγκαιότητα του κάθε 

συστήματος στους πάσχοντες από Διαβήτη, ενώ εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι η εξέλιξη 

της τεχνολογίας, η οποία είναι ραγδαία, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον ΕΟΠΥΥ και 

σημαντικό είναι να υπάρχουν πολλά προϊόντα που θα καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες 

όλων των πασχόντων. 

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ αναμένει η ένταξη αυτών των συστημάτων στον κατάλογο αποζημιούμενων 

προϊόντων του ΕΟΠΥΥ να μην καθυστερήσει και ελπίζει στη συνέχιση της συνεργασίας με τον 

Οργανισμό για την επίλυση όλων των θεμάτων που αφορούν τους πάσχοντες από 

Σακχαρώδη Διαβήτη. 

Αποτέλεσμα της καλής συνεργασίας ανάμεσα στις δυο πλευρές ήταν και η ένταξη 

προδιαγραφών που αφορούσαν τα θεραπευτικά υποδήματα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, 

που έγινε τον τελευταίο καιρό, μετά από πολυετείς προσπάθειες της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ. 

 
------------------------- 
 
Λίγα λόγια για την ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ 
 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη 
(ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) ιδρύθηκε στις 31 Μαΐου 1997 και είναι μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας των 
Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (International 
Diabetes Federation – IDF). Εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων με 
Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα μας και αριθμεί 26 πρωτοβάθμια σωματεία/συλλόγους σε όλη 
την Ελλάδα. Κύριοι στόχοι της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι αφενός η ενημέρωση, πρόληψη και 
εκπαίδευση των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, των οικογενειών τους, αλλά και του 
γενικότερου πληθυσμού και αφετέρου η προστασία και διεκδίκηση των αυτονόητων και 
νόμιμων δικαιωμάτων των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη. 

 

Με εκτίμηση, 
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. 

                      O Πρόεδρος                                                                          Η Γενική Γραμματέας                                                                              

                                                                                                                                                                                                                               
               Χρήστος ∆αραµήλας                                                                Μαρία Τριανταφύλλου 
                        6941611221                            6943764168 

 


