
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
                                           

 
 

       Αρ. Πρωτοκόλλου: 28/2020 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο 

Υφυπουργό  Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή 
Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών  
Υποθέσεων 
Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΘΑ κ. Αντώνιο Οικονόμου 
ΕΓΑ ΓΕΕΘΑ - ΕΓΑ/ΓΕΣ - ΕΓΑ/ΓΕΝ - ΕΓΑ/ΓΕΑ 

 

ΚΟΙΝ : Διευθυντή Στρατιωτικού Γραφείου κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 

              Νομικό Σύμβουλο κ. ΥΕΘΑ - ΥΦΕΘΑ 
              Στρατιωτικοί συντάκτες 
 

ΘΕΜΑ: Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Φαρμάκων Ασφαλισμένων  
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ 
 

ΣΧΕΤ : α.  Η από 13 Ιουλ 18 Ανακοίνωση της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ 
β.  Το με Αριθμ. Πρωτ  59/14-10- 2018 έγγραφο της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ 
γ.  Το με Αριθμ. Πρωτ. 138/14-08-2019 έγγραφο της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ 

Ν. 

                 
 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 

Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. 
Αρχηγοί, 

 
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) 

εκφράζει την ικανοποίησή της, για την ένταξη στην εφαρμογή του Συστήματος 
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), από σήμερα Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 
2020, των ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ, σε ότι αφορά την ηλεκτρονική 
καταχώρηση και εκτέλεση συνταγών φαρμάκων. 

 
2. Η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, ήταν και είναι κύριο αίτημα της 

Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης των στρατιωτικών και των 
μελών των οικογενειών τους και αποτελεί  ακόμη μία δικαίωση για την Ομοσπονδία 
μας, καθόσον το συγκεκριμένο θέμα είχε τεθεί μετά επιτάσεως και κατ’ επανάληψη, 
τα τελευταία δύο περίπου χρόνια, με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μας. 
 

[α΄ https://www.pomens.gr/enimerosi/deltia-typou/354-pomens-poios-
stratiotikos-de-vionei-afti-tin-pragmatikotita 

       β΄  https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/456-pomens-ti-tha-ginei-
me-tis-ygeionomikes-kalypseis-ton-melon-stratiotikon  

                  γ΄  https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/790-pomens-paroxi-
ypiresion-ilektronikis-syntagografisis ]  

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών 
                               (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)  

                member of 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ 
αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη 
στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 
μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 6390.  

  Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr – facebook ΠΟΜΕΝΣ  

   Email: info@pomens.gr 

             Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020 
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3. Η εφαρμογή έχει πολλαπλά οφέλη καθόσον: 

 
α. Συμβάλλει στον ορθότερο και ταχύτερο έλεγχο των εντολών 

φαρμάκων των ασφαλισμένων, διότι ελαχιστοποιεί το χρόνο αποζημίωσης των  
στελεχών. Σημειώνεται ότι η διαδικασία κοστολόγησης των φαρμακευτικών 
συνταγών ήταν σχετικά χρονοβόρα. 

 
β. Αποφεύγεται η ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους, καθώς υπάρχει 

δυνατότητα συνταγογράφησης επαναλαμβανομένων συνταγών φαρμάκων έως και 
6 μήνες χωρίς θεώρηση. 

 
γ. Δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα συνταγογράφησης για το 

πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ (σε κάθε Μονάδα που διαθέτει ιατρό). 
 

4. Ευελπιστούμε ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα δοθεί η 
δυνατότητα επέκτασης του συστήματος συνταγογράφησης και για περαιτέρω 
διευκολύνσεις του στρατιωτικού προσωπικού (πχ. Ιατρικές εξετάσεις) και θα 
επιλυθούν τα προβλήματα διασύνδεσης μέσω διαδικτύου, των Μονάδων της ΠΑ 
στο σύνολο τους, ώστε να αποκτήσουν τη σχετική πρόσβαση οι ιατροί των 
Υγειονομικών Υπηρεσιών, των Μονάδων αυτών. 

 
 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς 

Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. 
Αρχηγοί, 

 
5. Η βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης των συναδέλφων, αποτελεί 

μείζον αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), 
η οποία στηρίζει κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και καλούμε τα 
Γενικά Επιτελεία Στρατού και Ναυτικού (ΓΕΣ-ΓΕΝ) να αναλάβουν άμεσα παρόμοιες 
πρωτοβουλίες, με σκοπό οι Έλληνες Στρατιωτικοί και τα προστατευόμενα μέλη 
αυτών, να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής υποστήριξης, ισότιμες 
αυτών των υπολοίπων πολιτών.  
 

6. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός 
(ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377. 

  
 
                                               Μετά τιμής 
                                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
       

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

 

Δημήτριος Ρώτας 
Επγός (ΥΔΚ) 

Γεώργιος Θεοδώρου 
Τχης (ΠΖ) 

 
 

 


