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                                                                                                                          Αθήνα 29 Μαρτίου 2017 
 

                                                 Προς: Κύριο Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξάνθο 
 

                                               Κοιν/ση: Κύριο Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη                                                                                                                                                                                                   

                                                               Κυρία Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και  

                                                               Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αχτσιόγλου Ευτυχία  

                                                               Κύριο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Τόσκα Νικόλαο  

                                                               Κύριο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Καπέλιο Βασίλειο  

                                                               Πολιτικά Κόμματα - Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. - Πρωτοβάθμιες   

                                                               Ενώσεις - Υπαλλήλους του Π.Σ. - Μ.Μ.Ε.   
 

Θέμα: «Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα που χορηγούνται σε εργαζόμενους και                       

ασφαλισμένους, που έχουν υποστεί εργατικό ατύχημα»  
 

 Κύριε Υπουργέ 

  Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4025/2011 (ΦΕΚ/Α/228) και την κατ΄ εξουσιοδότησή του  

εκδοθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης – Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμό Φ.42000/οικ.2555/353 (ΦΕΚ 497/Β/28.2.2012), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει (ΚΥΑ Φ.42000/οικ.12485/1481 ΦΕΚ 1814/Β΄/8.6.2012 και ΚΥΑ ΔΥΓ3(α) 

/οικ.104747, ΦΕΚ 2883/Β/26.10.2012), οι ασφαλισμένοι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που 

πάσχουν από χρόνιες ή εξαιρετικά σοβαρές παθήσεις, ή έχουν υποστεί εργατικό ατύχημα, καθώς και 

τα μέλη των οικογενειών τους, έχουν μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα και στις δαπάνες 

εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. 

  Συνάδελφός μας, που έχει τεθεί σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, εξαιτίας σοβαρότατων 

παθήσεων που υπέστη εν ώρα υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, μας ανέφερε ότι υποχρεώθηκε να 

καταβάλλει για φάρμακα, που του χορηγούνται για την αντιμετώπιση των παθήσεών του, 

ποσοστό συμμετοχής 25%. Ο συνάδελφός μας, προσκόμισε στο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης, 

βεβαίωση της υπηρεσίας του, από την οποία προέκυπταν οι μόνιμες, εφ΄ όρου ζωής και ανεπίδεκτες 

θεραπείας παθήσεις, που υπέστη κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του και ένεκα αυτής (εργατικό 

ατύχημα). Ωστόσο, μολονότι ο συνάδελφός μας προσκόμισε και έγγραφο από το οποίο 

αποδεικνυόταν το εργατικό ατύχημα που υπέστη, δεν του αναγνωρίστηκε η μηδενική συμμετοχή που 

δικαιούνταν, διότι δεν είχε καταχωρηθεί, όπως τον ενημέρωσαν, στο σύστημα ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), ότι είναι 

δικαιούχος μηδενικής συμμετοχής λόγω εργατικού ατυχήματος. 

  Κύριε Υπουργέ, παρά τις υφιστάμενες κατά τα ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις, ο συνάδελφός 

μας εξαιρέθηκε από την προβλεπόμενη μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα που του χορηγούνται 

και πιθανόν να έχουν εξαιρεθεί και άλλοι συνάδελφοι και εργαζόμενοι – ασφαλισμένοι της 

χώρας, που έχουν υποστεί εργατικό ατύχημα. 

  Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, συνεχίζουμε να διεκδικούμε με τον αγώνα μας στα 

πλαίσια του συνδικαλιστικού κινήματος, την πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 

νοσηλεία μέσα από Ενιαίο, Καθολικό, σύγχρονο και Αποκλειστικά Δημόσιο, σύστημα Υγείας – 

Πρόνοιας, Προληπτικής και Επείγουσας Ιατρικής για όλο το λαό, που θα χρηματοδοτείται 

αποκλειστικά από το κράτος 

  Ζητάμε όμως, σύμφωνα και με την παραπάνω σχετική νομοθεσία, να ισχύσει άμεσα η 

μηδενική συμμετοχή στις δαπάνες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και στα φάρμακα που 

χορηγούνται στους συναδέλφους μας πυροσβέστες και σε όλους τους εργαζόμενους και 

ασφαλισμένους της χώρας, που έχουν υποστεί εργατικό ατύχημα. Να καταχωρηθεί άμεσα στο 

σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΗΔΙΚΑ), η μηδενική συμμετοχή στη χορήγηση φαρμάκων για εργατικό ατύχημα. 

  Η ενέργεια αυτή, αποτελεί μια ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης, απέναντι σε 

ανθρώπους που υπέστησαν σημαντικές βλάβες στην υγεία τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.  

Αναμένουμε την απάντησή σας, για την ενημέρωση των συναδέλφων μας. 
 

Για την Ε.Α.Κ.Π. το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Βλάχος Δημήτρης  
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