Άρθρο 6 Υπ. Απόφαση 25132/2016
Συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη
1. Για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων της περ. β. του άρθρου 5 της
παρούσας στους δικαιούχους που διαθέτουν ΑΜΚΑ και νομιμοποιητικά έγγραφα
διαμονής, καθώς και στους δικαιούχους της ΚΥΠΑ του άρθρου 3, ισχύουν οι όροι
και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν
κατά τη συνταγο-γράφηση των φαρμάκων αυτών σε ασφαλισμένους, κατά τα
οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Γ.Π./ ΟΙΚ. 56432/28.6.2014 (Β΄
1753). Στους δικαιούχους της παρούσας παραγράφου, τα φάρμακα χορηγούνται
από τα ιδιωτικά φαρμακεία, εκτός από τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους που
συνεχίζουν να χορηγούνται από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων. Η
συνταγογράφηση γίνεται αποκλειστικά από τις δημόσιες δομές της
παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21).
2. Εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική
αγωγή:
Α. Άτομα και οικογένειες των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει
ετησίως το ποσό των 2.400 € για μεμονωμένο άτομο και των 3.600€ για το
ζευγάρι ή για το μεμονωμένο άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος (ανήλικο ή
προστατευόμενο τέκνο), προσαυξανόμενο κατά 600 € για κάθε περαιτέρω
εξαρτώμενο μέλος (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο) της οικογένειας. Στη
μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα,
άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο ή μετά από καταγγελία του συμφώνου
συμβίωσης) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.
Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας:
Σύνθεση Οικογένειας Ετήσιο εισόδημα
Μεμονωμένο άτομο 2.400€
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα
εξαρτώμενο μέλος 3.600€
Οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο
εξαρτώμενα μέλη 4.200€
Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία
εξαρτώμενα μέλη 4.800€
Οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα
εξαρτώμενα μέλη 5.400€
Οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε
εξαρτώμενα μέλη 6.000€
Β. Άτομα με αναπηρία κάτω του 67% ή άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες
χρονίως πασχόντων όπως αποτυπώνονται στην υπουργική απόφαση Φ. 11321
/οικ. 31102/1870/2013 (Β΄ 2906) και των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν
υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000 € για μεμονωμένο άτομο,

υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000 € για μεμονωμένο άτομο,
προσαυξανόμενο κατά 1.200 € για τον/ την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο
μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο), με την προσκόμιση
της γνωμάτευσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή ιατρικής βεβαίωσης
από ∆ημόσια ∆ομή με την οποία πιστοποιείται η χρονιότητα της πάθησης.
Επίσης, άτομα, τα οποία κατά τη δημοσίευση της παρούσας κατέχουν νόμιμα
Ατομικό Βιβλιάριο Οικονομικά Αδυνάτου ή Ανασφάλιστου, μετά τη λήξη της
ισχύος του Βιβλιαρίου και χωρίς οποιαδήποτε διατύπωση, εφόσον το
πραγματικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000€ για
μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200€ για τον/την σύζυγο και για
κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο).
Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας:
Σύνθεση Οικογένειας Ετήσιο εισόδημα
Μεμονωμένο άτομο 6.000€
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα
εξαρτώμενο μέλος 7.200€
Οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο
εξαρτώμενα μέλη 8.400€
Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία
εξαρτώμενα μέλη 9.600€
Οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα
εξαρτώμενα μέλη 10.800€
Οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε
εξαρτώμενα μέλη 12.000€
3. Ως πραγματικό εισόδημα, κατά την προηγούμενη παράγραφο, νοείται το
συνολικό καθαρό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής
προέλευσης), που προκύπτει αφού αφαιρεθούν όλοι οι φόροι, εισφορές για
κοινωνική ασφάλιση, κρατήσεις του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) ή υπέρ δημοσίου και
εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Στο συνολικό
καθαρό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων
ενισχύσεων, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην κατωτέρω παρ. 4,
καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με
ειδικό τρόπο.
4. Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται το επίδομα
ανεργίας, η διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική
απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο επικυρωμένο
από το ∆ικαστήριο, το επίδομα αναδοχής, το εξωιδρυματικό επίδομα και τα
προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167),

εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167),
και το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου
11 της κοινής υπουργικής απόφασης 39982/Γ∆1.2/2014 (Β΄3018).
5. Για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου η συνολική
φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 150.000 ευρώ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενη
κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος.
6. Επιπρόσθετα για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των
μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του
εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει το τριπλάσιο του αντίστοιχου ορίου εισοδήματος.
7. Για την πιστοποίηση της πλήρωσης ή μη των οικονομικών κριτηρίων του
αιτούντος και της οικογένειάς του και την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 2
του παρόντος άρθρου απαιτείται η υποβολή φορολογικής δήλωσης κατά το
τελευταίο οικονομικό έτος. Η Η∆ΙΚΑ προβαίνει σε διασταυρώσεις μέσω
ηλεκτρονικής εφαρμογής που δημιουργείται για το σκοπό αυτό σε συνεργασία
με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική
Γραμματεία ∆ημοσίων Εσόδων.
8. Οι ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων εξαιρούνται από οποιαδήποτε
συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή ανεξαρτήτως οικονομικών
κριτηρίων;
α. ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής
Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι
ασυνόδευτα παιδιά ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό
Επιτροπεία ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτους,
με την προσκόμιση της βεβαίωσης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλου
ιδρύματος ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φιλοξενεί ή έχει
κάνει την αναδοχή ή της πράξης εισαγγελέα για τον ορισμό Επιτρόπου ή της
απόφασης διορισμού Επιτρόπου ή της δικαστικής απόφασης ανάθεσης της
επιμέλειας ανηλίκου αντίστοιχα,
β. άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων
οργανισμών θεραπείας του Ν. 4139/2013 ή παρακολουθούνται στους ίδιους
οργανισμούς ως εξωτερικοί ασθενείς, με την προσκόμιση της βεβαίωσης ή
πιστοποιητικού από τον αρμόδιο φορέα που αναπτύσσει τα εν λόγω
προγράμματα,
γ. οι κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής
ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων (ΝΠ∆∆),
με την προσκόμιση της βεβαίωσης του εκάστοτε οικείου σωφρονιστικού
καταστήματος, του ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας,
δ. 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

κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ, είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί
αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος τους διεθνούς προστασίας, ή επί
ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως
ανανέωσης απόφασης ή κατά τον χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει δικαίωμα
ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου, με την προσκόμιση της «Άδειας
∆ιαμονής Ενιαίου Τύπου» με την ένδειξη «∆ικαιούχος ∆ιεθνούς Προστασίας ή
Μέλος Οικογένειας ∆ικαιούχου ∆ιεθνούς Προστασίας» ή της βεβαίωσης
κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσής της,
ε. όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή
εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή
προστατευόμενα τέκνα), βάσει του άρθρου 28 του Π.δ. 114/2010, είτε του Ν.
3386/2005, είτε του Ν. 4251/2014, είτε αυτοί είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε
ισχύ, είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του
καθεστώτος τους διεθνούς προστασίας, ή επί εν-δικοφανούς προσφυγής ή
ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά
τον χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή
ενδίκου μέσου, με την προσκόμιση της «Άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς ή
εξαιρετικούς λόγους» ή της βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος χορήγησης ή
ανανέωσής της,
στ. θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του
Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το Π.δ. 233/2003), που είναι ανασφάλιστα 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 ∆ιεθνικού Οργανωμένου
Εγκλήματος» και για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής,
με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την οικεία Αστυνομική ∆ιεύθυνση
κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 Π.δ. 233/2003,
ζ. άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με την προσκόμιση
της γνωμάτευσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.
9. Εξαιρούνται, επίσης, από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για
φαρμακευτική αγωγή ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων οι δικαιούχοι της
παρ. 2., περί πτωση γ, κατηγορία i, του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016 (μόνο για τις
περιπτώσεις παιδιών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής
Πρόνοιας ή σε άλλα ιδρύματα ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή
είναι ασυνόδευτα ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οι κογένειες ή είναι υπό
Επιτροπεία ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτους)
και κατηγορία x, παρ. 3, (αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα μέλη των
οικογενειών τους) του άρθρου 3 της παρούσας.
10. Εξακολουθούν να ισχύουν οι εξαιρέσεις από τη συμμετοχή στη
φαρμακευτική δαπάνη για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, όπως ορίζονται
από ειδικό τερες διατάξεις.

