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ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. »  

 

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) Το υπό στοιχεία ΚΥ 28398/09-11-2022 έγγραφο των Συλλόγων Κοιλιοκάκης 

προς της Υπηρεσία μας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη το σχετ.(2) έγγραφο των Συλλόγων Κοιλιοκάκης 

(Ελληνική εταιρεία κοιλιοκάκης, Δράση για την κοιλιοκάκη, Η εστία της 

κοιλιοκάκης) και κατανοώντας τα προβλήματα που έχουν προκύψει για τους 
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ΠΡΟΣ: Όλες οι Περιφερειακές 

Διευθύνσεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

(Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο): 

1) Ελληνική Εταιρεία Κοιλιοκάκης  

2) Δράση για την Κοιλιοκάκη  

3) Η εστία της Κοιλιοκάκης 
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πάσχοντες, επικαιροποιούνται οι οδηγίες σχετικά με την παροχή προϊόντων 

χωρίς γλουτένη από τον Οργανισμό ως εξής: 

 

ΑΛΕΥΡΙΑ (Όλα τα αλεύρια με σήμανση χωρίς γλουτένη 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ υλικού)     

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μίγμα για ψωμί, 

για γλυκά, για πίτσες, μίγμα για pancakes, corn flour κλπ. 

 

ΨΩΜΙ Όλων των Τύπων (ΦΡΕΣΚΟ, ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΊΑΣ Ή 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ)     

Ψωμί, μπαγκέτες, ψωμί τοστ, σάντουιτς, ψωμάκια για μπέργκερ, τσιαπάτα, 

μπριός, πολύσπορα, ολικής, για hot dog,  κλπ. 

 

ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ Όλων των Τύπων (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ή ΜΗ) 

Φρυγανιές, Παξιμάδια, κουλούρι τύπου Θεσσαλονίκης, κρουασάν, αλμυρά 

μπισκότα, πρέτσελ, κριτσίνια, αραβικές πίτες, τορτίγιες, piadina, taco shells, 

έτοιμες συσκευασμένες βάφλες, γαλέτες, κρουτόν, φύλλα κρούστας, χωνάκια 

παγωτού σκέτα κλπ. 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ και ΜΠΑΡΕΣ  

Τύπου cornflakes, νιφάδες με καλαμπόκι-βρώμη-φαγόπυρο-κεχρί, μούσλι, 

γκρανόλα, δημητριακά τύπου μαξιλαράκια με σοκολάτα, δημητριακά 

σοκολατένιες μπάλες, δημητριακά κόκκοι ρυζιού, όλοι οι τύποι μπάρας με 

σήμανση χωρίς γλουτένη κλπ. 

 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ (Όλα με σήμανση χωρίς γλουτένη ανεξαρτήτως υλικού, 

επιπλέον και ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ)   

Όλοι οι τύποι των ζυμαρικών. Ενδεικτικά: σπαγγέτι, πένες, βίδες, αστράκι, 

κριθαράκι, λαζάνια, ραβιόλια, τορτελίνια, ταλιατέλες, νούντλς, νιόκι, τραχανάς, 

κους κους κλπ. 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ - αλμυρά και γλυκά (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ή ΜΗ)     

Όλες οι βάσεις πίτσας, όλα τα έτοιμα φύλλα πίτας (κατεψυγμένα ή μη), όλες 

οι έτοιμες κατεψυγμένες πίτσες και πίτες, όπως τυρόπιτα, σπανακόπιτα, 

κοτόπιτα, μπουγάτσα, κλπ.  

 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΚΑΙ ΣΝΑΚ που περιέχουν άλευρα χωρίς γλουτένη 

(ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ/ΨΥΓΕΙΟΥ/ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) 

Κράκερς, μπατόν σαλέ, ρυζογκοφρέτες διαφόρων τύπων, γκοφρέτες, κέικ, 

πτι-φουρ, βουτήματα, μαφινς, πανετόνε, μπισκότα, cookies, σαβαγιάρ, 

προφιτερόλ, τζις κέικ, όλα τα γλυκά με φύλλο κρούστας, μπακλαβάς, 

γαλακτομπούρεκο, χαλβάς, παστέλια, παγωτά ψυγείου με χωνάκια, κλπ. 

 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΓΕΥΜΑΤΑ (αποκλειστικά είδη που περιέχουν αλεύρι 

χωρίς γλουτένη για πανάρισμα) 

Ψαροκροκέτες, παναρισμένες κοτομπουκιές, κεφτεδάκια κλπ. 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΟΧΙΚΕΣ Ή ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ (Όλες με πρώτη ύλη 

άλευρα χωρίς γλουτένη) 

Τσουρέκια, βασιλόπιτες, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, τούρτες, κλπ.  

 

Για τις περιπτώσεις που η αποζημίωση της εν λόγω δαπάνης γίνεται με 

ατομικό αίτημα του δικαιούχου, οι πάσχοντες από κοιλιοκάκη οφείλουν να 

αγοράζουν τα προϊόντα χωρίς γλουτένη εντός της διάρκειας ισχύος που 

αναγράφεται επί της ηλεκτρονικής Γνωμάτευσης Παροχών ΕΚΠΥ. Δηλαδή, τα 

παραστατικά πώλησης (τιμολόγιο ή απόδειξη) πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός 

του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (διάρκειας ισχύος) που αναγράφεται 

στην ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών ΕΚΠΥ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του ισχύοντος Κανονισμού, τα σχετικά παραστατικά 

πώλησης (τιμολόγιο ή απόδειξη) πρέπει να υποβάλλονται με ατομικό αίτημα 

εντός ενός εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσης τους.  
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Το παρόν έγγραφο ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής του και αντικαθιστά 

το υπ’ αριθμ. ΔΒ3Η/433/566/οικ.15760/11-06-2021 (ΑΔΑ:654ΟΟΞ7Μ-ΓΒΞ). 

 

 

 

 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 
 

1. Διοικήτρια Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

2. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών 

Υγείας 

3. Δ/νση Ελέγχου & Εκκαθάρισης ΕΟΠΥΥ 

4. Τμήμα Ε.Κ.Π.Υ. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΚΡΙΒΕΙΑ  Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
ΓENΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

   

  

 
Γ. ΑΓΓΟΥΡΗΣ 
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