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Θζμα: «Άυλθ ςυνταγογράφθςθ αναλώςιμων και φαρμάκων» 
 
Συνάδελφοι, 

Η ΕΟΚΑ μετά από επικοινωνία με τον ΕΟΠΥΥ, ςασ ενθμερώνει για το φλζγον κζμα τθσ 
ςυνταγογράφθςθσ φαρμάκων και αναλωςίμων, ςφμφωνα με το ΦΕΚ 68/20-3-2020 τ.Α΄ ΠΝΠ 
«Κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετώπιςθ των ςυνεπειών του κινδφνου διαςποράσ του κορωνοϊοφ 
COVID-19, τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ 
λειτουργίασ τθσ αγοράσ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ». 

  
Ειδικότερα: 

1. Αναλώςιμα 

Για τθ ςυνταγογράφθςθ αναλώςιμων υλικών, χωρίσ φυςικι παρουςία ςτο ιατρείο, επικοινωνείτε με 
τον γιατρό ςασ, ο οποίοσ με το ΑΜΚΑ ςασ μπαίνει ςτο ςφςτθμα και ςυνταγογραφεί τα αναλώςιμα 
που χρειάηεςτε. τθ ςυνζχεια ςασ ςτζλνει με mail  τθ ςυνταγι ι με sms το barcode τθσ, ώςτε να το 
επιδείξετε ςτον πάροχο και να προμθκευτείτε τα αναλώςιμά ςασ. Παράλλθλα ο γιατρόσ, κατόπιν 
υπόδειξισ ςασ, μπορεί να ςτείλει τθ ςυνταγι απευκείασ ςτθν εταιρεία που ςασ προμθκεφει τα 
αναγκαία υλικά και να ακολουκθκεί θ ςυνικθσ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςυνταγισ.   Δεν χρειάηεται 
υπογραφι ελεγκτι. 

2. Φάρμακα 

Κακιερώνεται, επιπλζον, θ εξ αποςτάςεωσ ςυνταγογράφθςθ για περιπτώςεισ επαναλαμβανόμενων 
ςυνταγών που αφοροφν χρόνιεσ πακιςεισ, απαλλάςςοντασ τισ ευαίςκθτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ 
από τθν ανάγκθ αυτοπρόςωπθσ παρουςίασ ςτο ιατρείο. 

Για τθν ενεργοποίθςι τθσ, οι πολίτεσ πρζπει να μπουν ςτο gov.gr, να επιλζξουν αρχικά τθν 
κατθγορία υπθρεςιών «Υγεία και Πρόνοια» και εν ςυνεχεία τθν υποκατθγορία «Φάκελοσ Υγείασ», 
όπου κα βρουν τθν εφαρμογι για τθν άυλθ ςυνταγογράφθςθ, ςτθν οποία κα ειςζλκουν 
χρθςιμοποιώντασ τουσ κωδικοφσ Taxisnet  και τον ΑΜΚΑ τουσ. 

https://www.gov.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/phakelos-ugeias
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/phakelos-ugeias/aule-suntagographese
https://ehealth.gov.gr/p-rv/p/
https://www.ethnos.gr/amka
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Εφόςον εγγραφείτε, ακολουκεί επικοινωνία με το γιατρό ςασ, ώςτε με τον ΑΜΚΑ ςασ να εκδώςει 
τθν θλεκτρονικι ςυνταγι και να ςασ τθν ςτείλει  με mail ι να ςασ ςτείλει με sms,  το barcode τθσ.  
τθ ςυνζχεια ι εκτυπώνετε τθ ςυνταγι και πάτε ςτο φαρμακείο για εκτζλεςι τθσ ι ςε περίπτωςθ 
sms, πάτε ςτο φαρμακείο και δείχνετε το sms  με το barcode ςτο κινθτό ςασ, για εκτζλεςι τθσ. 
Η ΕΟΚΑ  όπωσ ςασ ζχουμε ενθμερώςει, ςυνεχίηει τθν απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ και ςτισ δφςκολεσ 
θμζρεσ που περνάμε,  με τθλε-εργαςία, προκειμζνου να επιλφει προβλιματα που προκφπτουν για 
τουσ βαριά κινθτικά αναπιρουσ και να ςασ ενθμερώνει για όςα χρειάηεται να γνωρίηετε. Ωσ εκ 
τοφτου ςασ παρακαλοφμε να μασ ενθμερώνετε για τυχόν προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα μζλθ 
ςασ, ώςτε να παρεμβαίνουμε άμεςα.  

 

 
Για τθν ΕΟΚΑ 

 

Ο Πρόεδροσ        Η Γ. Γραμματζασ 

    
  

 
Χ. ΓΕΡΩΝΥΜΟ       Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ 


