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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Εξαίρεση ανασφάλιστων με βαριές αναπηρίες, από την υποχρέωση να συνταγογραφούν 

φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις, στο ΕΣΥ 

 

Συνάδελφοι, 

Μετά από έντονες πιέσεις που ασκήθηκαν στο Υπουργείο Υγείας, από την ΕΣΑμεΑ, από 
Ομοσπονδίες αναπήρων και από την ΕΟΚΑ, αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 38 του 
Ν.4865/2021, που αφορά στην υποχρεωτική συνταγογράφηση των ανασφάλιστων πολιτών μόνο 
από ιατρούς δημόσιων δομών υγείας, εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση να συνταγογραφούν 
φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις, μόνο σε δομές του ΕΣΥ, μεταξύ 
άλλων και οι ανασφάλιστοι που έχουν πιστοποιημένη αναπηρία  από ΚΕΠΑ  80%  και άνω  και οι 
ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% 
και άνω. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και 
διαγνωστικών εξετάσεων θα γίνεται από όλους τους πιστοποιημένους στο Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) ιατρούς που υπηρετούν σε δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 
 

Η ΕΟΚΑ, εκφράζει την ικανοποίησή της για την ευεργετική αυτή διάταξη, καθώς ο Υπουργός 

Υγείας ανταποκρίθηκε στο σχετικό αίτημά μας, το οποίο είχαμε συζητήσει κατά την πρόσφατη 

κοινή με τον ΠΑΣΥΠΚΑ  επίσκεψή μας (17/5)  στο Υπουργείο. 

Στο σχετικό ΦΕΚ που εκδόθηκε αναφέρεται συγκεκριμένα: 

«Η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους 
ανασφάλιστους πολίτες, μόνο από ιατρούς δημόσιων Νοσοκομείων και δομών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου. Εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες ανασφάλιστων 
πολιτών ή / και συνταγογραφούμενων φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών 
εξετάσεων: 
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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 
δ. Η συνταγογράφηση όλων ανεξαιρέτως των εμβολίων σε όλους ανεξαιρέτους τους ανασφάλιστους 
πολίτες. 
 
Στις παραπάνω περιπτώσεις, η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και 
διαγνωστικών εξετάσεων θα γίνεται από όλους τους πιστοποιημένους στο Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) ιατρούς που υπηρετούν σε δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας». 
 

 


