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Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λόκνπ 4368/ 2016 κε ηνλ νπνίν ζεζπίζηεθε ε πγεηνλνκηθή 

θάιπςε ησλ αλαζθάιηζησλ θαη ησλ κειώλ ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, ηξηπιαζηάζηεθε  ν 

αξηζκόο ησλ αλαζθάιηζησλ θαη ησλ νηθνλνκηθά αδύλακσλ πνιηηώλ πνπ είλαη 

δηθαηνύρνη κεδεληθήο ζπκκεηνρήο ζηα θάξκαθά ηνπο.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηεο εμίζσζεο ησλ δηθαησκάησλ αζθαιηζκέλσλ- 

αλαζθάιηζησλ ζην δεκόζην ζύζηεκα πγείαο θαη κε ζθνπό λα εληζρπζνύλ πεξαηηέξσ 

νη πιένλ επάισηνη θαη νηθνλνκηθά αδύλακνη πνιίηεο, ζεζπίζηεθε ην κέηξν «Μεδεληθή 

ζπκκεηνρή ζην θόζηνο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο» ην νπνίν κε βάζε ζπγθεθξηκέλα 

νηθνλνκηθά θξηηήξηα (ΚΥΑ 25132/4-4-2016) δηαζθαιίδεη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ησλ ελ ιόγσ πνιηηώλ ζην θόζηνο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, 

θαζώο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο εηζθνξάο ηνπ 1€ ππέξ ηνπ ΕΟΠΥΥ. 

Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΗΔΙΚΑ ν αξηζκόο ησλ δηθαηνύρσλ πνπ έρνπλ 

ζπληαγνγξαθεζεί ζην 1ν δίκελν εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ (από 13/8/2016 έσο 

13/10/2016) αλέξρεηαη ζε 55.017, εθηειέζηεθαλ 100.398 ζπληαγέο θαη ε δαπάλε ηνπ 

ΕΟΠΥΥ αλήιζε ζηα 6.077.288€. 

Εθηόο από ηελ νηθνλνκηθή αλαθνύθηζε πνπ επηθέξεη ην κέηξν απηό γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα πιεζπζκνύ, επηπιένλ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο δηθαηνύρνπο λα 

παίξλνπλ ηα θάξκαθά ηνπο από ηα ηδησηηθά θαξκαθεία όπσο θαη νη αζθαιηζκέλνη θαη 

όρη από ηα θαξκαθεία ησλ λνζνθνκείσλ, απνθεύγνληαο έηζη ηελ ηαιαηπσξία, εηδηθά 

νη θάηνηθνη ηεο επαξρίαο ιόγσ ησλ ζπρλώλ κεηαθηλήζεσλ. 

Με ζηόρν ηελ πιεξέζηεξε πξνζηαζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθαηνύρσλ θαη κε 

δεδνκέλν όηη ππάξρνπλ αξθεηά ζεξαπεπηηθά ηζνδύλακα θάξκαθα πνπ δελ επηθέξνπλ 

θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζηνλ αζζελή (ζθεπάζκαηα ζηα νπνία δελ ππάξρεη 

δηαθνξά κεηαμύ ηεο ιηαληθήο ηηκήο θαη ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο απνδεκίσζεο)  από ηε 

Δεπηέξα 17/10, όηαλ ν γηαηξόο ζπληαγνγξαθεί ειεθηξνληθά ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ 

κέηξνπ θάπνηα δξαζηηθή νπζία , ζα ππάξρεη έλδεημε όηη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 



ππάξρνπλ θάξκαθα πνπ δελ έρνπλ θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.  Με απηόλ ηνλ 

ηξόπν ν αζζελήο ζα μέξεη πξνηνύ πάεη ζην θαξκαθείν όηη δελ ρξεηάδεηαη λα 

θαηαβάιιεη νύηε έλα επξώ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ 

ρξεηάδεηαη. 

 


