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Εξαιρετικά Επείγον 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                            Αθήνα,   10/10/2016 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ                         Aρ. Πρωτ. Α3γ/Γ.Π.οικ.75165 
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                             
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17                             ΠΡΟΣ: Όπως ο Π.Δ. 
Ταχ. Κώδικας : 10433                             
Πληρ: Χ. Παπαθανασίου                               
Τηλέφωνο: 2132161438                                     
ΦΑΞ: 2105239238                                                             
                          
 

 

Θέμα: Διάθεση Ψυχιατρικών και Νευρολογικών Φαρμάκων σε ανασφάλιστους. 

 

 

 

Σχετ.: 1. Το άρθρο 33 του Ν. 4368/2016  (ΦΕΚ 21/Α/16), όπως έχει τροποποιηθεί με την 

παρ. 1, του άρθρου 68 του Ν.4370/16 (ΦΕΚ 37/Α/16) και ισχύει. 

2. Η υπ΄αριθμ. Α3(γ)/Γ.Π./οικ.25132/04-04-2016 (ΦΕΚ 908/Β΄) Κ.Υ.Α. 

3. Οι υπ΄αριθμ.  Α3γ /Γ.Π. οικ. 39364/31/05/2016 (ΑΔΑ:ΩΕ1Α465ΦΥΟ-6ΦΝ) & 

Α3γ/Γ.Π.οικ.53790/15-7-2016 (ΑΔΑ:Ω915465ΦΥΟ-ΝΥΙ) εγκύκλιοι. 

 

  

1. Ως γνωστό από 01/08/2016 τα ψυχιατρικά και τα νευρολογικά φάρμακα 

διατίθενται στους δικαιούχους του μέτρου «Μηδενική συμμετοχή στο κόστος 

φαρμακευτικής αγωγής» από τα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων 

(Νοσοκομεία ΕΣΥ και Πανεπιστημιακά νοσοκομεία) της χώρας. Το μέτρο αυτό 

εφαρμόστηκε προκειμένου οι πλέον ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού να συνεχίσουν 

απρόσκοπτα την φαρμακευτική αγωγή τους. Πλην όμως, για τη διευκόλυνση των 

δικαιούχων του συγκεκριμένου μέτρου και προκειμένου να αποκλειστεί κάθε 

είδους στιγματισμός τους, σας γνωρίζουμε ότι οι εν λόγω ασθενείς θα μπορούν να 

προμηθεύονται τα ψυχιατρικά και νευρολογικά φάρμακά τους, εκτός από τα 

φαρμακεία των νοσοκομείων και από τα ιδιωτικά φαρμακεία συμβεβλημένα με 

τον ΕΟΠΥΥ. Η ανωτέρω ρύθμιση τίθεται άμεσα σε εφαρμογή, κατόπιν 

προσαρμογής του συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από την ΗΔΙΚΑ. 

Οι υπόλοιποι δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016, που δεν είναι 

δικαιούχοι του μέτρου «Μηδενική συμμετοχή στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής»,  
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προμηθεύονται τα φάρμακα των ως άνω κατηγοριών από τα ιδιωτικά φαρμακεία 

συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ. 

 

2. Με σκοπό την άριστη εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση των προσερχόμενων σε 

δημόσια νοσοκομεία (Νοσοκομεία ΕΣΥ και Πανεπιστημιακά νοσοκομεία) δικαιούχων 

του μέτρου «Μηδενική συμμετοχή στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής» και σε 

συνέχεια των ως άνω σχετικών που αναφέρονται στην υγειονομική κάλυψη 

ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, γνωστοποιούμε τα ακόλουθα : 

 

Α) Όλα τα αναφερόμενα, στην παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4368/16, δημόσια 

νοσοκομεία της χώρας (Νοσοκομεία ΕΣΥ και Πανεπιστημιακά νοσοκομεία) 

ανεξαρτήτως αν διαθέτουν ή όχι νευρολογικά και ψυχιατρικά τμήματα ή παρέχουν τις 

συγκεκριμένες υπηρεσίες από τα εξωτερικά τους ιατρεία, οφείλουν να διαθέτουν 

νευρολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα στους δικαιούχους του μέτρου «Μηδενική 

συμμετοχή στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής». Εφόσον συγκεκριμένο φάρμακο της 

κατηγορίας αυτής δεν είναι άμεσα διαθέσιμο θα πρέπει να παραγγελθεί και να είναι 

στη διάθεση του εν λόγω ασθενή το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. 

 
 

Β) Επιπλέον, όλα τα προαναφερόμενα νοσοκομεία οφείλουν να διαθέτουν 

νευρολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα στους δικαιούχους του μέτρου «Μηδενική 

συμμετοχή στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής», που προσέρχονται σε αυτά με το 

σχετικό παραπεμπτικό, ανεξάρτητα από την επιστημονική, νοσηλευτική και 

εκπαιδευτική διασύνδεση τους ως νοσοκομεία αναφοράς με συγκεκριμένες δομές 

του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), (Υ.Α. Γ3α/οικ.3579/15, ΦΕΚ 93 Β΄) 

και να μην παραπέμπουν τους εν λόγω ασθενείς για φάρμακα σε άλλα νοσηλευτικά 

ιδρύματα. 

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ       Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
        
    ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ                                                                   ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 
 

   

 
                                                               
 
      Πίνακας Αποδεκτών για Ενέργεια:  

1. Όλες οι Υγειονομικές  Περιφέρειες της Χώρας ( ΥΠΕ ) (με την ευθύνη άμεσης 
κοινοποίησης στις δομές Π.Ε.Δ.Υ. , στα Νοσοκομεία και Φορείς αρμοδιότητάς τους) 
2. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών  Υγείας  (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) Λ. Κηφισίας 39,  
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15123 Μαρούσι  
3.  Αρεταίειο Νοσοκομείο, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 76, Τ.Κ.   11528, Αθήνα. 
5.  Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 72, Τ.Κ.    11528, Αθήνα.6 
6. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση   Κοινωνικής  Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ),  Λεωφ. 
Συγγρού 101 και Λαγουμιτζή 40, Τ.Κ. 11745 Νέος Κόσμος, Αθήνα 
 

Κοινοποίηση: 

1. Γραφείο Αν. Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων, κας Α. Αναγνωστοπούλου 

(με την παράκληση να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς) 

2. Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων - ΠΕΦΝΙ, 
Μιχαλακοπούλου 99, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα 

3. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος , Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου5, Τ.Κ. 
11854, Αθήνα 

 
 
 

 

Εσωτερική διανομή : 
 
1. Γραφ. κ. Υπουργού  
2. Γραφ. κ. Αν. Υπουργού 
3. Γραφ. Γενικών Γραμματέων 
4. Γραφ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης 
5. Δ/νση Φαρμάκων & Προϊόντων Υγείας 
6. Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας 
7. Δ/νση Ψυχικής Υγείας 
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