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Σημαντικές διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας σχετικές με την 

συνταγογράφηση σε ανασφάλιστους. 

 

-1.ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4865 (ΦΕΚ A' 238/04.12.2021) «Σύσταση και 

οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική 

Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», στρατηγική κεντρικών προμηθειών 

προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη 

δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια».  

 Άρθρο 38 

 «Συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών 

εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες - 

Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016»: 

1. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (A` 21), 

περί της υγειονομικής κάλυψης ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων, τροποποιείται, ώστε δικαίωμα να συνταγογραφούν φάρμακα, 

θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ανασφάλιστους και 

τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να έχουν οι ιατροί των νοσοκομείων του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας και των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου 

Υγείας, καθώς και οι απασχολούμενοι στις δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 

του ν. 4375/2016 (A` 51), και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

 «1. Ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως προσδιορίζονται 

στην παρ. 2 του παρόντος, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης 

στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται 

μέσω των Νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 (Α` 254), των εποπτευόμενων 

και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας νοσηλευτικών ιδρυμάτων, 

των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας 

Ν.Π.Ι.Δ., των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α` 96), όλων 

των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 

4486/2017 και των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Νοσοκομείων, των Δημοτικών 

Ιατρείων, καθώς και μέσω των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων ιδρυμάτων αποκατάστασης και κοινωνικής 
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φροντίδας. Η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συμβεβλημένα με 

τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικά φαρμακεία.  

Φάρμακα υψηλού κόστους, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2 του 

άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α` 6), παρέχονται αποκλειστικά από τα 

φαρμακεία των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..  

Οι ιατροί των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των 

δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του 

Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), καθώς και οι 

απασχολούμενοι στις δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 

(Α` 51), έχουν το δικαίωμα να συνταγογραφούν φάρμακα, θεραπευτικές 

πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες, όπως αυτές ορίζονται ανωτέρω.  

Οι ως άνω θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις 

πραγματοποιούνται σε δημόσιες δομές υγείας.» 

 

-2. ΥΑ ΓΠ.οικ. 30268/2022  (ΦΕΚ Β` 2673/31.05.2022) «Εξαιρέσεις 

από το πεδίο εφαρμογής και οριστικοποίηση του χρονικού σημείου έναρξης 

ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α΄238), ως αυτή είχε 

μετατεθεί με την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 81828/ 30-12- 2021 απόφαση του 

Υπουργού Υγείας «Μετάθεση έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του 

ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί της συνταγογράφησης φαρμάκων, 

θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους 

και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» (Β΄ 6328), που τροποποιήθηκε με τις 

υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 4763/28-01-2022 (Β’ 299), Γ.Π.οικ.12184/28-02-

2022 (Β΄ 899), Γ.Π.οικ. 16988/22-03-2022 (Β΄ 1424) και Γ.Π.οικ. 23872/ 

29-04-2022 (B΄ 2133) αποφάσεις του Υπουργού Υγείας»: 

         1. Από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 

4865/2021 (Α’ 238), με την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 33 

του ν. 4368/2016 (Α’ 21) περί της υγειονομικής κάλυψης ανασφάλιστων 

και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ώστε δικαίωμα να συνταγογραφούν 

φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους 

ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να έχουν μόνο οι 

ιατροί των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των δημοσίων 

δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του 

Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας, καθώς και οι απασχολούμενοι στις 
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δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α’ 51), εξαιρούνται οι 

κάτωθι κατηγορίες ανασφάλιστων πολιτών ή/και συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων: 

   α. Οι ανασφάλιστοι νέοι έως 18 ετών. 

   β. Οι ανασφάλιστοι ασθενείς με νοητική ή ψυχική αναπηρία, αυτισμό, 

σύνδρομο down, διπολική διαταραχή, κατάθλιψη με ψυχωσικά 

συμπτώματα, εγκεφαλική παράλυση ή βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, 

ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό 

αναπηρίας 67% και άνω, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από 

ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση. 

  γ. Οι ανασφάλιστοι ασθενείς με παθήσεις, περιλαμβανόμενες στον 

Κατάλογο Β της υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26-10-2012 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινής 

υπουργικής απόφασης (Β΄ 497) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των 

οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του 

ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 

Φ.42000/οικ. 12485/1481/6- 6-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 

1814/Β/2012)» (Β΄ 2883), όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει, 

καθώς και οι ανασφάλιστοι ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο 

ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) και 

  δ. Η συνταγογράφηση όλων ανεξαιρέτως των εμβολίων σε όλους 

ανεξαιρέτως τους ανασφάλιστους πολίτες. 

  Στις ανωτέρω αποκλειστικά απαριθμούμενες περιπτώσεις, η 

συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών 

εξετάσεων θα γίνεται από όλους τους πιστοποιημένους στο Σύστημα 

Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) ιατρούς. 

  2. Για τους ανασφάλιστους ασθενείς που δεν ανήκουν στις κατηγορίες της 

παρ. 1, η συνταγογράφηση των υποχρεωτικά ηλεκτρονικώς 

συνταγογραφούμενων σκευασμάτων που αναφέρονται στο άρθρο δέκατο 

έκτο της από 1ης Αυγούστου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α΄177) και 

στο άρθρο 90 ν. 4600/2019 από τους ιδιώτες ιατρούς, πραγματοποιείται με 

ένδειξη συμμετοχής ασθενούς 100%. Παραμένει σε ισχύ η θεσμοθετημένη 

συμμετοχή ασθενούς των παραπάνω σκευασμάτων όταν η 
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συνταγογράφησή τους πραγματοποιείται από ιατρούς της παρ. 1 του 

άρθρου 38 του ν. 4865/2021. 

  3. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την 01.07.2022. 

  Για την ίδια ως άνω ημερομηνία, 01.07.2022, μετατίθεται συνολικά η 

έναρξη ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), με 

την οποία τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 

21) περί της υγειονομικής κάλυψης ανασφάλιστων και ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων, ώστε δικαίωμα να συνταγογραφούν φάρμακα, 

θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ανασφάλιστους και 

τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να έχουν οι ιατροί των νοσοκομείων του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας και των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου 

Υγείας, καθώς και οι απασχολούμενοι στις δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 

του ν. 4375/2016 (Α’ 51).» 

 

   Πέραν των ανωτέρω, σημειωτέες και οι ακόλουθες διατάξεις:             

- Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α' 6/26.1.2010)  

Άρθρο 12  

«Επανεισαγωγή καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών 

ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμός πλαισίου χορήγησης 

ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες»: 

 1. α. Το Δημόσιο, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και κάθε φορέας 

και κλάδος ασφάλισης δικαιούχων περίθαλψης εγκρίνουν και εξοφλούν 

ιατρικές συνταγές μόνο εφόσον αυτές περιλαμβάνουν φάρμακα που 

περιέχονται σε κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών 

ιδιοσκευασμάτων και μόνο για τις εγκεκριμένες ενδείξεις, όπως αυτές 

καθορίζονται στην περίληψη χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού 

προϊόντος. 

Το Δημόσιο, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και κάθε φορέας και 

κλάδος ασφάλισης δικαιούχων περίθαλψης δεν εγκρίνουν και δεν 

εξοφλούν ιατρικές συνταγές που περιλαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα 

που χορηγούνται και χωρίς ιατρική συνταγή σύμφωνα με την άδεια 

κυκλοφορίας τους που χορηγείται από τον Ε.Ο.Φ.. Για τα φαρμακευτικά 

αυτά προϊόντα εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης κατόπιν γνώμης του Ε.Ο.Φ.. 
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Φάρμακα του θετικού καταλόγου συνταγογραφούνται και αποζημιώνονται 

από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ενδείξεις, συνδυασμούς και δοσολογίες που δεν 

περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες τους ενδείξεις, όπως αυτές 

καθορίζονται στην περίληψη χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού 

προϊόντος, μόνον στην περίπτωση που εντάσσονται σε θεραπευτικά 

πρωτόκολλα, τα οποία συνάδουν και βασίζονται σε αντίστοιχες διεθνείς 

κατευθυντήριες οδηγίες, έχουν προταθεί από τις αρμόδιες επιστημονικές 

εταιρείες και έχουν εγκριθεί από το ΚΕΣΥ. Με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ενσωμάτωσής τους στο 

ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης, το οποίο αποτελεί αναγκαία 

συνθήκη για την εφαρμογή των ανωτέρω. Εκτός ενδείξεων μπορεί να 

χορηγούνται και να αποζημιώνονται φάρμακα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις και σύμφωνα με τις αναφορές της διεθνούς 

βιβλιογραφίας και τεκμηριωμένα σε ατομική βάση, κατόπιν τεκμηριωμένου 

αιτήματος των υγειονομικών φορέων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 

εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. 

 [***ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κατά  το άρθρο 11 Ν.4931/2022,ΦΕΚ Α 

94/13.5.2022:"Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δύνανται 

να εισάγονται φίλτρα, που αφορούν σε φάρμακα ενταγμένα στον κατάλογο 

συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων της περ. α` της 

παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α` 6) και, ειδικότερα, δαπανηρές 

θεραπείες στις οποίες δεν υπάρχει αναπτυγμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο, 

με βάση την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος και τους περιορισμούς 

αποζημίωσης."]. 

β, ..γ, ..δ, ..ε …, στ. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή του υπ` 

αυτού νομίμως εξουσιοδοτημένου οργάνου του φορέα ασφάλισης, η οποία 

εκδίδεται εντός δέκα ημερών από της υποβολής σχετικής αιτήσεως, μόνο 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις εγκρίνεται η χορήγηση φαρμάκων που δεν 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο για την περίοδο θεραπείας του ασθενούς. 

Η απόφαση εκδίδεται κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης ιατρού του 

αιτούντος και ύστερα από γνώμη της ειδικής επιτροπής του εδαφίου γ` της 

παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου.   ζ. Από τη δημοσίευση του 

καταλόγου του εδαφίου α` της παρούσας παραγράφου του παρόντος 

νόμου καταργείται η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3457/2006. Οι 

διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α`) και του άρθρου 
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31 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α`), καθώς και οι κατ` εξουσιοδότηση 

αυτών υπουργικές αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν. Επίσης, 

εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπουν την κάλυψη 

από το Δημόσιο και τους φορείς και κλάδους ασφάλισης ασθενείας της 

δαπάνης των φαρμάκων που χορηγούνται στους οικονομικά αδύνατους και 

ανασφάλιστους. 

 2. α. Οι εξωτερικοί ασθενείς που είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και 

στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή δυνάμει ειδικών διατάξεων 

δικαιούνται περίθαλψης μπορούν να προμηθεύονται, τόσο από τα 

φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων όσο και από τα ιδιωτικά φαρμακεία, 

χωρίς συμμετοχή τους στη δαπάνη, φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για 

θεραπεία σοβαρών ασθενειών, που έχουν άδεια μόνο για νοσοκομειακή 

χρήση ή άδεια για έναρξη χορήγησης στο νοσοκομείο και παρακολούθηση 

από ειδικό ιατρό.  β. Τα ιδιωτικά φαρμακεία προμηθεύονται τα 

χορηγούμενα κατά το εδάφιο α` της παρούσας παραγράφου φαρμακευτικά 

ιδιοσκευάσματα με τους ίδιους όρους και στην ίδια τιμή που τα 

προμηθεύονται τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων.   γ. Με απόφαση 

του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Φ., 

δύο κατάλογοι με τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για θεραπεία σοβαρών 

ασθενειών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ως εξής: 

  i) για αποκλειστική διάθεση από νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές και από τα 

φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ»  και ιι) για διάθεση και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. 

Με όμοια απόφαση οι εν λόγω κατάλογοι αναθεωρούνται και 

συμπληρώνονται τουλάχιστον κατ` έτος. … … 

3. … 

4. Για την ένταξη κάθε νέου φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος στο θετικό 

κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων καταβάλλεται, ως τέλος 

εισόδου, εφάπαξ εισφορά ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε 

μορφή, περιεκτικότητα και δοσολογία και βαρύνει αποκλειστικά τις 

φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) 

φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων. (Ήδη εκδόθηκε η με Αριθμ. Α1β/Γ.Π.: 

οικ. 48052/2018 υ.α. "Συγκρότηση και Ορισμός μελών της Επιτροπής 

Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή 

Αξιολόγησης),ΦΕΚΥ.Ο.Ο.Δ 365/26.6.2018). 
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 5. ….. 

 

-ΝΟΜΟΣ 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018)  

Άρθρο 254 

«Θεραπεία με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και φάρμακα 

υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων»: 

  Για την αποζημίωση φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν στην 

Ελλάδα και φαρμάκων υψηλού κόστους σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 

του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α` 6), για τα οποία υπάρχει απόφαση 

του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ότι προεγκρίνονται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη 

της Επιτροπής για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την 

ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη 

δημιουργία Μητρώων ασθενών, αποφασίζει το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ύστερα 

από γνώμη τριών (3) ιατρών ειδικότητας σχετικής με τη νόσο για την οποία 

συνταγογραφείται το φάρμακο και σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στα επόμενα άρθρα. 

 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία 

εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης, δύνανται να 

εξαιρεθούν από τη διαδικασία προέγκρισης: α) φάρμακα εκτός 

εγκεκριμένων ενδείξεων χαμηλού κόστους που αναφέρονται σε 

θεραπευτικά πρωτόκολλα, β) φάρμακα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων 

χαμηλού κόστους που αναφέρονται σε σπάνιους όγκους και γ) φάρμακα 

υψηλού κόστους για ταχέως εξελισσόμενα νοσήματα. 

 Εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση καταχώρισης των σχετικών 

αιτημάτων στο ΣΗΠ και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε 

αναδρομικό έλεγχο αυτών μέσω των ελεγκτών του. 

 Τα ανωτέρω φάρμακα παρέχονται μόνο από τα φαρμακεία του 

Οργανισμού ή των κρατικών νοσοκομείων. 

 

-Υ.Α. Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104747   (ΦΕΚ Β΄ 2883/26.10.2012), 

όπως έχει τροποποιηθεί. 

 «Τροποποίηση της υπ΄ αριθ.Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινής 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/Β/2012) «Κατάλογος παθήσεων, τα 

φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του 
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ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Φ.42000/οικ. 

12485/1481/6-6-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β/2012)»: 

  Στους δικαιούχους εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης 

των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), ανεξάρτητα από την 

ονομασία και τη νομική τους μορφή καθώς και του Οίκου Ναύτου, 

χορηγούνται τα φάρμακα με συμμετοχή 10% επί της διατιμημένης αξίας 

του φαρμάκου ή με μηδενική συμμετοχή για την αντιμετώπιση ή θεραπεία 

των χρόνιων παθήσεων, ως εξής: 

 Α. Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 10% για τους πάσχοντες 

από: 

 1. Νόσο του Parkinson και δυστονίες 

 2. Αποιο διαβήτη 

 3. Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια 

πνευμονική καρδιοπάθεια και συγγενή καρδιοπάθεια 

 4. Μυασθένεια 

 5. Φυματίωση 

 6. Κληρονομικό αγγειοοίδημα 

 7. Συγγενή ιχθύαση 

 8. Νόσο του WILSON 

 «9. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου II ή άλλοι τύποι Σακχαρώδη Διαβήτη, 

εκτός από τους αναφερόμενους στην υποπερίπτωση 2 της περίπτωσης Β». 

 10. Επιληψία και λοιπές επιληπτικές καταστάσεις 

 11. Αγγειοπάθεια BURGER 

 12. Ανοια, νόσο Alzheimer και νόσο Charcot 

 13. Ρευματοειδή αρθρίτιδα, νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα, ψωριασικη 

αρθρίτιδα, αξονική σπονδυλαρθριτιδα και διάχυτα νοσήματα του 

συνδετικού ιστού, όσον αφορά τα τροποποιητικά φάρμακα (μεθοτρεξάτη, 

λεφλουνομίδη, κυκλοσπορίνη, σουλφασαλαζίνη, υδροξυχλωροκίνη, αζα- 

θειοπρίνη, D-πενικιλλαμίνη, κυκλοφωσφαμιδη) και για τις ενδείξεις των 

συγκεκριμένων ρευματικών παθήσεων. 

 14. Ψωρίαση, όσον αφορά στα σκευάσματα τοπικής θεραπείας με 

δραστικές ουσίες συνδυασμοί Betamethasone - Calcipotriol, Calcipotriol" 

και Calcitriol, και στα από του στόματος σκευάσματα με δραστικές ουσίες 

Ciclosporin, Methotrexate και Acitretin. 

javascript:open_fek_links('Β','1814','2012')
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   15. Νόσος Crohn, όσον αφορά στα φάρμακα με δραστικές ουσίες 

Budesonide, Mesalazine, Methylprednisolone, Prednisolone, Sulfasalazine, 

Hydrocortisone, Azathioprine και Metrotrexate». 

 Β. Μηδενική (0%) συμμετοχή για τους πάσχοντες από: 

 1. Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιών 

 2. Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι ή Σακχαρώδη Διαβήτη κύησης ή 

Σακχαρώδη Διαβήτη μετά από παγκρεατεκτομή συνεπεία παγκρεατικού 

νεοπλάσματος. 

 3. Ψυχώσεις (όσον αφορά τα αντιψυχωτικά φάρμακα και όχι τα 

καταθλιπτικά) 

 4. Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική 

αναιμία, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία και 

ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία 

 5. Ιδιοπαθή αιμολυτική αναιμία - θρομβοπενική πορφύρα 

 6. Νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία 

 7. Αιμορροφιλία (αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες) 

 8. Υποφυσιογενή νανισμό (αυξητική ορμόνη) 

 9. Κυστική Ινωση (κυστική ινώδη νόσο, ινοκυστική νόσο) 

 10. Χρόνια ηπατίτιδα Β και C 

 11. Νόσο Wilson (ηπατοφακοειδή εκφύλιση) 

 12. Γλυκογονίαση - γλυκόγονίαση τύπου IB 

 13. Νόσο Gaucher 

 14. Ελλειψη ορνιθο-καρβαμυλο-τρανσφεράση 

 15. Χρόνια νεφρική νόσο, στάδιο 3 και 4 

 16. Νεφρική ανεπάρκεια, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση 

 17. Νόσο Niemann-Pick τύπου C 

 18. Υπερφαινυλαλανιναιμία 

 19. Σκλήρυνση κατά πλάκας 

 Επισημαίνεται ότι η μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή αφορά αποκλειστικά 

και αυστηρά μόνο τα φαρμακευτικά σκευάσματα που αφορούν τη θεραπεία 

και αντιμετώπιση των αντίστοιχων ως ανωτέρω συγκεκριμένων παθήσεων. 

 Ειδικά για τους πάσχοντες από τις παθήσεις της υποπερίπτωσης 4 της 

περίπτωσης Β η μηδενική συμμετοχή αφορά και τα φαρμακευτικά 

σκευάσματα που αφορούν την αντιμετώπιση των διαταραχών, επιπλοκών 

και προβλημάτων υγείας που δύνανται να προκύψουν συνεπεία των 
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ανωτέρω συγκεκριμένων παθήσεων και που είναι επιστημονικά 

συνδεδεμένα με αυτές και εφόσον τούτο αποδεικνύεται από σχετική ιατρική 

γνωμάτευση. 

Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμακα που χορηγούνται για την 

αντιμετώπιση της κατάστασης τους, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή 

ρευστών οργάνων και ιστών, οι ασθενείς τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής 

νόσου σε εξωνεφρική κάθαρση, καθώς και οι παραπληγικοί και 

τετραπληγικοί. 

 Δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι πάσχοντες από το σύνδρομο 

ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), για τα αντιρρετροικά φάρμακα. 

 Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΟΦ) αναλαμβάνει την υποχρέωση 

σύνταξης καταλόγου κατάταξης των φαρμάκων (δραστικές ουσίες με τις 

αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες τους) ανά θεραπευτική κατηγορία, 

σύμφωνα με το σύστημα κατάταξης «ανατομικής, θεραπευτικής 

κατηγοριοποίησης ATC» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 

αντιστοιχίζοντας στο κάθε φάρμακο το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής 

και ο οποίος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ και κοινοποιείται στη 

Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας, της Γενικής Γραμματείας 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) και στους Φ.Κ.Α., στους 

Φαρμακευτικούς Συλλόγους και στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας 

(ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων. Η ευθύνη επικαιροποίησης του 

καταλόγου λόγω εισόδου στην κυκλοφορία νέων φαρμάκων ανήκει από 

κοινού στον ΕΟΦ, στη Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας 

της Γ.Γ.Κ.Α. και στους Φ.Κ.Α. 

 Ποσοστό συμμετοχής 10% καταβάλλεται από τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ 

και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, για όλα τα φάρμακα. 

 Δεν καταβάλλεται συμμετοχή για φάρμακα που χορηγούνται κατά την 

περίοδο κύησης και λοχείας, για την αντιμετώπιση των εργατικών 

ατυχημάτων, για φάρμακα που προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι του 

Ε.ΟΠ.Υ.Υ. από τα φαρμακεία ή τις αποθήκες του Οργανισμού, για φάρμακα 

που προμηθεύονται από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων καθώς 

και για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, βάσει του Εθνικού Προγράμματος 

Εμβολιασμού, όπως ισχύει κάθε φορά. 

 


