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ΘΕΜΑ:  Ένταξη Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων στα Συμβεβλημένα Φαρμακεία του    

ΕΟΠΥΥ 
  
ΣΧΕΤ:   α. ΚΥΑ/ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10508/2020 (ΦΕΚ-5006 Β/13-11-20) 

              β. Φ.758/81/477803/Σ.442/02-07-20/ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ 

 

 
 

1. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας 
(Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ) παρακολουθώντας συνεχώς τα προβλήματα που δημιουργούνται, σε 
Πανελλήνιο επίπεδο, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αφορούν την 
υλοποίηση συνταγών φαρμάκων, αποστέλλει την παρούσα επιστολή προκειμένου να 
εξευρεθεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα του μικρού αριθμού συμβεβλημένων 
φαρμακείων ανά περιοχή,. 

2. Σύμφωνα με (β) σχετικό, από την 01 Ιουλίου 2020 η ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση των φαρμάκων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά για όλα τα στελέχη των 
Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό αποτελεί ένα θετικό βήμα ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των 
συμβεβλημένων φαρμακείων ανά την Επικράτεια, όμως διαπιστώνουμε μικρό 
ενδιαφέρον από ιδιωτικά φαρμακεία. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ένωσης πραγματοποίησε επικοινωνία 
με τον Αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Παπαθανάση 
Αθανάσιο, προκειμένου να του μεταφέρουμε τους προβληματισμούς μας και να 
συζητήσουμε τις πιθανές λύσεις και ενέργειες που θα βοηθήσουν στην επίλυση του 
προβλήματος. Από την εν λόγω επικοινωνία, μας μεταφέρθηκε η πρωτοβουλία που 
ανέλαβαν τα Υπουργεία  Οικονομικών, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
αποτέλεσμα της οποίας αποτελεί η σχετική ΚΥΑ με την οποία τα στελέχη του 
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Λιμενικού Σώματος μπορούν να εκτελούν συνταγές φαρμάκων από τα συμβεβλημένα 
με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία. 

4. Εξετάζοντας συνεχώς το θέμα και σε συνεργασία – ανταλλαγή απόψεων με 
την Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), σας προτείνουμε τα κάτωθι: 

  α. Την συνεργασία των Υπουργείων Υγείας , Οικονομικών και Εθνικής 
Άμυνας ώστε στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης να δημιουργηθεί 
κατηγορία ασφαλισμένων (Ασφαλισμένοι Προσωπικού  Ενόπλων Δυνάμεων) και 
να εκδίδονται ηλεκτρονικές συνταγές οι οποίες θα εκτελούνται με ενιαία διαδικασία, 
όπως οι υπόλοιπες συνταγές που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ. 

   β. Τα προαναφερόμενα Υπουργεία να εξετάσουν και να προβούν σε 
ενέργειες για τον επανακαθορισμό των όρων και προϋποθέσεων παραλαβής από τον 
ΕΟΠΥΥ, επεξεργασίας και εξόφλησης λογαριασμών φαρμάκων από ιδιωτικά 
φαρμακεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, για τα  στελέχη του προσωπικού των τριών 
Κλάδων του  ΥΠΕΘΑ  και τα μελών  των οικογενειών τους. 

5. Καλούμε λοιπόν την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
(Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) να εξετάσει τα ανωτέρω και να αναλάβει πρωτοβουλίες διότι πιστεύουμε 
ότι οι παραπάνω ενέργειες θα αποκαταστήσουν τις αδικίες εις βάρος των στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων και θα τύχουν ισότιμης αντιμετώπισης με τους 
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. 

6. Τέλος, να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τον κ. Παπαθανάση Αθανάσιο, 
Αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, για την εποικοδομητική 
συνεργασία που είχαμε και την δέσμευσή του να μας παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια 
μέχρι την οριστική λύση του προβλήματος. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.   

             

       Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας    

            Λεμονιάς  Απόστολος                               Παπασταύρος Κων/νος 

                 6983511103                                                       6983507035 

 


