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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

                               ΝΠΔΔ 

Αριθμ. Πρωτ. 2753 

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας 

 

Θέμα: “Ενημέρωση για το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας: «Ρυθμίσεις για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία 

της δημόσιας υγείας»” 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Ψηφίστηκε στη Βουλή και αναμένεται να πάρει ΦΕΚ εντός των ημερών, το σχέδιο 

νόμου του Υπουργείου Υγείας  «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας», στο οποίο 

περιλαμβάνονται άρθρα που αφορούν τα φαρμακεία. 

Συγκεκριμένα:  

➢ Άρθρο 19 «Παρατάσεις ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID19» (παρ. 6)  

 

         Παρατείνεται η διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον 

κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης 

κυκλοφορίας εντός και εκτός Ελλάδος από τους επιτρεπόμενους φορείς 

διενέργειας δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV2 (rapid test),  

στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι φαρμακοποιοί,  έως την 30ή.9.2022 

 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_iiluUEluqEA/R9azs5KQbgI/AAAAAAAAAAM/iQoPv6m4Jwo/s1600/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF.jpg&imgrefurl=http://grizaniotis.blogspot.com/2010/01/10_28.html&usg=__6Z93BlfP684HVcWKxwJMMua7g2k=&h=430&w=448&sz=57&hl=el&start=0&zoom=1&tbnid=fsG0nY9eg5bHlM:&tbnh=127&tbnw=132&ei=flE4TYHJLces8gPkr7StCA&prev=/images?q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1&hl=el&gbv=2&biw=1345&bih=523&output=images_json&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=285&vpy=56&dur=1622&hovh=220&hovw=229&tx=101&ty=133&oei=g1E4Te-wFYGt8gOricWcCA&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0


➢ Άρθρο 22 «Παράταση ισχύος των ρυθμίσεων περί διάθεσης 

αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό 

COVID-19 με κρατική μέριμνα» (παρ.1) 

 

         Παρατείνεται η διάθεση αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της 

νόσησης (self test) από κορωνοϊό COVID-19, έως την 30ή.9.2022 

 

➢ Άρθρο 38 «Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας» 

 

➢ Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα 

δαπανών του e-ΔΑΠΥ 

         Δίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων 

γνωματεύσεων χρονιών πασχόντων, μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα του e-

ΔΑΠΥ μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση 

εκτύπωσης της  γνωμάτευσης σε έντυπη μορφή ή θεώρησής της από ελεγκτή 

ιατρό, έως τις 30.9.2022. Οι γνωματεύσεις εκτελούνται μέχρι την ημερομηνία 

λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί της εκδοθείσας ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.      

 

➢ Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος 

Ηλεκτρονικής Προέγκρισης  

 

         Δίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης συνταγών για χρόνια νοσήματα 

μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης μετά από αίτημα του 

ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της συνταγής και 

της επισύναψης τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, έως τις 30.9.2022.  

 

➢ Διαδικασία έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής 

Προέγκρισης  

 

Επίσης, για φάρμακα τα οποία εγκρίνονται μέσω του Συστήματος 

Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.), είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής 

μέχρι τις 30.9.2022, κατόπιν καταχώρησης του σχετικού αιτήματος από τον 

ιατρό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Σ.Η.Π 



 

 

 

 

➢ Παράταση στην ισχύ μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων συνταγών  

 

         Η λήξη συνταγών των οποίων παρήλθε η ισχύς τους είτε πρόκειται να 

εκδοθούν από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αναμένεται να 

παραταθεί έως την 30.9.2022 με τις συνήθεις διαδικασίες που ακολουθεί η 

ΗΔΙΚΑ. 

 

• Επιπρόσθετα, ψηφίστηκε στο σχέδιο νόμου του Υπ. Ανάπτυξης ( άρθρο 55) η 

παράταση στη μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. για είδη ατομικής υγιεινής και 

προστασίας, έως και την 30.09.2022.       

• Επίσης υπενθυμίζουμε ότι σε όσους πολίτες στερήθηκαν σταδιακά την παροχή 

του Ε.Κ.Α.Σ. με ημερομηνία οριστικής κατάργησής του την 31η.12.2019, 

εφαρμόζεται ως αντισταθμιστικό μέτρο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 

μέχρι τις 31.12.2022, η πλήρης απαλλαγή τους από τη συμμετοχή στη 

φαρμακευτική δαπάνη. (ήδη από τον Ν.4876/21/Α’251). 

 

Συνταγογράφηση ανασφάλιστων πολιτών από ιατρούς δημόσιων Νοσοκομείων 

και δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 2673/31.05.2022 η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών 

πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες μόνο από ιατρούς δημόσιων Νοσοκομείων και δομών 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες : 

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 υπ’ 

αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26-10-2012 (Β’ 2883) κοινής απόφασης των Υπουργών 

Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί τροποποίησης και 

επαναδιατύπωσης 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 ασφαλισμένου», όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Φ.42000/οικ. 12485/1481/6-6-2012 κοινή υπουργική 

απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β/2012)», όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει, καθώς και 

οι ανασφάλιστοι ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας 

(AIDS).  

δ. Η συνταγογράφηση όλων ανεξαιρέτως των εμβολίων σε όλους ανεξαιρέτους 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. 

Για τους ανασφάλιστους ασθενείς που δεν ανήκουν στις κατηγορίες της παρ. 1, η 

συνταγογράφηση των υποχρεωτικά ηλεκτρονικώς συνταγογραφούμενων 

σκευασμάτων από τους ιδιώτες ιατρούς, πραγματοποιείται με ένδειξη συμμετοχής 

ασθενούς 100%.» 

 

Επισημαίνουμε πως όσες συνταγές συνταγογραφούνται ή έχουν συνταγογραφηθεί για 

τους Δικαιούχους του Ν.4368/2016, είτε μηνιαίες είτε επαναλαμβανόμενες, θα 

εκτελούνται κανονικά από τα ιδιωτικά φαρμακεία εφόσον η ΗΔΙΚΑ το επιτρέπει, 

ανεξάρτητα δηλαδή από το αν ο συνταγογράφων ιατρός είναι ιδιώτης  ή  ιατρός δημόσιας 

δομής και από το χρόνο έκδοσης της συνταγής. 

 

                                              Με Εκτίμηση, 

 



 


