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Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) 
 
 
Μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ 
ΜΜΕ 
 

  
ΘΕΜΑ :   Ένταξη Στελεχών Ε.Δ. στα Συμβεβλημένα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για την 

Εκτέλεση Συνταγών Φαρμάκων 
 
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. Ως Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), συμμετέχοντας στην προσπάθεια επίλυσης των 
καθημερινών προβλημάτων που απασχολούν τους Έλληνες Στρατιωτικούς 
αναδεικνύουμε τις δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζουν στην Περιφέρεια μας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  και κατ΄ επέκταση πανελλαδικά, τα στελέχη 
των Ενόπλων Δυνάμεων ως προς την υλοποίηση συνταγών φαρμάκων καθόσον σε 
πολλές περιοχές της Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 

 
 α.   Δεν υφίστανται στρατιωτικά ή συμβεβλημένα φαρμακεία. 
 

β.   Υπάρχει μικρός αριθμός συμβεβλημένων φαρμακείων. 
 
2. Σύμφωνα με το (β) σχετικό, από την 01 Ιουλίου 2020, εφαρμόζεται 

πλήρως το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης των φαρμάκων για όλα τα 
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. 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. 

 
β.  Αποφεύγεται η ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους, καθώς υπάρχει 

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

 
3. Σε σχετική επικοινωνία της Ένωσης μας, με τις Διευθύνσεις Υγειονομικού 

των επιτελείων μας, μας γνωρίστηκε ότι η έκδοση της (α) όμοιας ΚΥΑ (Κοινή 
Υπουργική Απόφαση), από τα Υπουργεία  Οικονομικών, Υγείας, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος μπορούν να 
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εκτελούν συνταγές φαρμάκων από τα συμβεβλημένα με τον Εθνικό Οργανισμό 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), ιδιωτικά φαρμακεία μπορεί να εφαρμοστεί 
κατά αντιστοιχία και για τους ασφαλισμένους στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους, 
χωρίς να τεθεί θέμα λειτουργικής αυτοτέλειας των ασφαλιστικών ταμείων του 
ΥΠΕΘΑ,  καθόσον η εξυπηρέτηση των στελεχών από τον ΕΟΠΥΥ θα αναφέρεται 
μόνο στο σκέλος της εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων από τα συμβεβλημένα με τον 
Οργανισμό ιδιωτικά φαρμακεία. 

 
4. Εξετάζοντας συνεχώς το θέμα και σε συνεργασία – ανταλλαγή απόψεων 

με την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας 
(Ε.Σ.ΠΕ.ΑΙΤ), σας προτείνουμε τα κάτωθι: 

 
α. Την συνεργασία των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Υγείας και  

Οικονομικών ώστε στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης να δημιουργηθεί 
κατηγορία ασφαλισμένων (Ασφαλισμένοι Ενόπλων Δυνάμεων) ώστε να 
εκδίδονται ηλεκτρονικές συνταγές και να 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. Επιζητούμε από κοινού με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων 

Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) την προσπάθεια εξεύρεσης λύσης επί των παραπάνω 
θεμάτων προκειμένου τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τα προστατευόμενα 
μέλη να απολαμβάνουν το αυτονόητο δικαίωμα της έμπρακτης υγειονομικής 
υποστήριξης. Το δικαίωμα άλλωστε στην υγεία είναι κατάκτηση αδιαπραγμάτευτη 
και ο στρατιωτικός δεν απαιτεί τίποτα παραπάνω από το να συμμετέχει ως ισότιμος 
πολίτης σε υπηρεσίες υγείας αντάξιες των ολοένα αυξανόμενων εισφορών που 
καταβάλει. 
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