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Η προµήθεια των φαρµάκων υψηλού κόστους θα γίνεται για τους ανασφάλιστους µε τον ίδιο
τρόπο όπως για τους ασφαλισµένους, δηλαδή από τα νοσοκοµεία και από τα φαρµακεία του
ΕΟΠΥΥ.  

Μόνον από τα φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων θα προμηθεύονται τα ψυχιατρικά
φάρμακα δικαιούχοι μηδενικής συμμετοχής, πρώην κάτοχοι βιβλιαρίου οικονοµικά
αδύναµου ή ανασφάλιστου, οι ανασφάλιστοι που πληρούν τα εισοδηµατικά κριτήρια
και µέλη ευάλωτων κοινωνικών οµάδων
(νόμος 4368/2016).

  

Τα παραπάνω αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Παναγιώτης
Γεωργακόπουλος σε εγκύκλιο που εξέδωσε την Παρασκευή.

  

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται πως οι υπόλοιποι δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόµου
4368/2016 θα προµηθεύονται τα συγκεκριµένα φάρµακα και από τα ιδιωτικά φαρµακεία.

  

Η προµήθεια των φαρµάκων υψηλού κόστους θα γίνεται για τους ανασφάλιστους µε τον ίδιο
τρόπο όπως για τους ασφαλισµένους, δηλαδή από τα νοσοκοµεία και από τα φαρµακεία του
ΕΟΠΥΥ.

  

Σύμφωνα με τον νόμο 4368 του 2016, δικαιούχοι μηδενικής συμμετοχής είναι όσοι ανήκουν
στις εξής κατηγορίες:

      

  

Οι μη άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς, οι
πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών τρίτων χωρών, οι οποίοι
διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη των
οικογενειών (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα).
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Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών Ταμείων της χώρας και τα μέλη των
οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), οι οποίοι έχουν απωλέσει
τις ασφαλιστικές τους καλύψεις λόγω οφειλών και δεν δικαιούνται παροχών Υγείας.

  

Τα πρόσωπα των παρακάτω κατηγοριών, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος στο οποίο
βρίσκονται και της κατοχής νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα:

    
Ανήλικοι έως 18 ετών.  
Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης.  
Άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή σε
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης για άτομα με
αναπηρίες ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.  
Άτομα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α'96).  
Άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών
θεραπείας του ν. 4139/2013 (Α'74) ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισμούς ως
εξωτερικοί ασθενείς.  
Οι κρατούμενοι σε φυλακές, οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες
φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι τελούντες σε καθεστώς
διοικητικής κράτησης.  
Όσοι παρέχουν κοινωφελή εργασία στο πλαίσιο έκτισης ποινής ή ως αναμορφωτικό μέτρο,
viii) άτομα με αναπηρία 67% και πάνω και άτομα που η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί
νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή αποκατάσταση λόγω
δυσίατων ή χρόνιων ή ανίατων ή σπάνιων νοσημάτων-παθήσεων και τα άτομα λοιπών
χρόνιων νοσημάτων, εφόσον το χρόνιο νόσημα βεβαιώνεται από ιατρικές γνωματεύσεις
θεραπόντων ιατρών Δημόσιων Δομών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή Πανεπιστημιακών
νοσοκομείων.  
Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής
προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή
προστατευόμενα τέκνα) είτε είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ είτε εκκρεμεί η έκδοση
απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί
ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης
απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή
ενδίκου μέσου.  
Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς
λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα),
σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 114/2010 (Α'195) είτε του νόμου 3386/2005 (Α'212) είτε
του νόμου 4251/2014(Α'80) είτε αυτοί είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ, είτε εκκρεμεί
η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί
ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης
απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίο υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή
ενδίκου μέσου.  
Αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή
προστατευόμενα τέκνα) από την ημερομηνία εκδήλωσης της βούλησης υποβολής αιτήματος
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διεθνούς προστασίας (αρχικού ή μεταγενέστερου) και μέχρις ότου η απόφαση επί του
αιτήματος διεθνούς προστασίας τους καταστεί τελεσίδικη δηλαδή με απόφαση του
αρμοδίου δικαστηρίου επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά απόφασης επιτροπής προσφυγών ή
αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής του ενδίκου μέσου της αίτησης ακύρωσης.  
Θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα
(σύμφωνα με το π.δ. 233/2003 (Α'233), που είναι ανασφάλιστοι και για όσο χρονικό
διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις
διατάξεις του ν. 3875/2010 (Α'158) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος» και για όσο διάστημα διαρκούν τα
μέτρα προστασίας και αρωγής.  

Δικαιούχοι είναι και οι πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι γραπτής βεβαίωσης απόφασης
αναβολής απομάκρυνσης κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 24 του νόμου
3907/2011 (Α'7).
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