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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ποσού δημοπρασίας, τιμής διάθεσης και δεδουλευμένων τόκων για την επανέκδοση (re-opening) στις 06/06/2022, των σειρών
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αρχικής έκδοσης 05/12/2017 και λήξης της πρώτης σειράς
στις 30/01/2037 και της δεύτερης σειράς στις
30/01/2042.

2

Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής και οριστικοποίηση του χρονικού σημείου έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021
(Α΄238), ως αυτή είχε μετατεθεί με την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 81828/30-12-2021 απόφαση του
Υπουργού Υγείας «Μετάθεση έναρξης ισχύος της
παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α’ 238),
περί της συνταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων
στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» (Β΄ 6328), που τροποποιήθηκε
με τις υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 4763/28-01-2022 (Β’
299), Γ.Π.οικ.12184/28-02-2022 (Β΄ 899), Γ.Π.οικ.
16988/22-03-2022 (Β΄ 1424) και Γ.Π.οικ. 23872/2904-2022 (B΄ 2133) αποφάσεις Υπουργού Υγείας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 209
(1)
Καθορισμός ποσού δημοπρασίας, τιμής διάθεσης και δεδουλευμένων τόκων για την επανέκδοση (re-opening) στις 06/06/2022, των σειρών
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αρχικής έκδοσης 05/12/2017 και λήξης της πρώτης σειράς
στις 30/01/2037 και της δεύτερης σειράς στις
30/01/2042.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός
και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς,
φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 178).
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2. Το άρθρο 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων
σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).
3. Τα άρθρα 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων
υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (Α΄ 43).
4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) και
ιδίως των άρθρων 20, 30, 71, 74, 125, 177 και 178.
5. Τον ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 151).
6. Το άρθρο 27 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 287).
7. Την υπ’ αρ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (Β΄ 3690).
8. Την υπ΄ αρ. 1090/8-07-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών
Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται
στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (Β΄ 1865).
9. Την υπ΄ αρ. 2/60752/0004/9-9-2010 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (Β΄ 1538).
10. Την υπ΄ αρ. 1326/17-12-2018 κοινή απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (Β΄ 5758), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ΄ αρ. 527/13-12-2019 (Β΄ 4668) και 418/
13-12-2021 (Β΄ 6158) κοινές αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
«Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών
Διαπραγματευτών Αγοράς».
11. Την υπ΄ αρ. 419/13-12-2021 κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους
2022» (Β΄ 6158).
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12. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 213).
13. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).
14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
15. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
16. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112).
17. Την από 7.3.2013 υπό στοιχεία 2/25248/0023Α απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ενιαίοι
Κανόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης)» (Β΄ 583).
18. Την υπ΄ αρ. 1782/18-7-2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή του
Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (ΥΟΔΔ 469).
19. Το απόσπασμα πρακτικού της αρ. 274/29-12-2021
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ, στην οποία εγκρίθηκε ομόφωνα το με αριθ. 37 ΔΣ/20-12-2021 Δανειακό
και Διαχειριστικό Πρόγραμμα 2022 του Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.
20. Την υπ’ αρ. 1332/15-11-2017 «Απόφαση έκδοσης
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5, 10, 15,
19 και 24 ετών στις 05/12/2017 και λήξης στις 30/01/2023,
30/01/2028, 30/01/2033, 30/01/2037 και 30/01/2042»
(Β΄ 3995), την υπ΄ αρ. 1415/30-11-2017 «Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και καθορισμού
τελικού ποσού ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5, 10, 15, 19 και 24 ετών στις 05/12/2017 και λήξης
στις 30/01/2023, 30/01/2028, 30/01/2033, 30/01/2037 και
30/01/2042» (Β΄ 4228) και τις υπ΄ αρ. 408/3-12-2021 «Απόφαση επανέκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου
για την ανταλλαγή τους με τα 20 ομόλογα που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4050/2012» (Β΄ 5676)
και 422/15-12-2021 «Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου και καθορισμού τελικού ποσού
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που επανεκδίδονται
στις 17/12/2021 και λήξης στις 22/4/2027, 30/01/2033,
30/01/2037 και 30/01/2042» (Β΄ 5891).
21. Τα Στοιχεία Εισαγωγής για την έκδοση των ομολόγων α) λήξης 30/1/2037, σταθερού επιτοκίου 4,00%
(Listing Particulars) (εφεξής τα «Στοιχεία Εισαγωγής»),
στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι όροι των ομολόγων (Terms & Conditions of the Notes) και το τελικό σχέδιο της Συμπληρωματικής Πράξης Δέσμευσης
(Supplemental Deed of Covenant) (εφεξής «Συμπληρωματική Πράξη Δέσμευσης»), η οποία συμπληρώνει
τις από 05/12/2017 και 17/12/2021 Πράξεις Δέσμευσης
(εφεξής «Πράξεις Δέσμευσης») και β) λήξης 30/1/2042,
σταθερού επιτοκίου 4,20% (Listing Particulars) (εφεξής
τα «Στοιχεία Εισαγωγής»), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι όροι των ομολόγων (Terms & Conditions of
the Notes) και το τελικό σχέδιο της Συμπληρωματικής
Πράξης Δέσμευσης (Supplemental Deed of Covenant)
(εφεξής «Συμπληρωματική Πράξη Δέσμευσης»), η οποία
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συμπληρώνει τις από 05/12/2017 και 17/12/2021 Πράξεις Δέσμευσης (εφεξής «Πράξεις Δέσμευσης»).
22. Την υπ΄ αρ. 207/27-5-2022 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών για την επανέκδοση δυο σειρών ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου αρχικής έκδοσης 05/12/2017
και λήξης στις 30/01/2037 και 30/01/2042 μέσω δημοπρασίας (Β΄ 2616).
23. Τα αποτελέσματα της από 30/5/2022 δημοπρασίας των σειρών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου
αρχικής έκδοσης 05/12/2017 και λήξης 30/01/2037 και
30/01/2042 , αποφασίζουμε:
Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΗΞΗΣ 30/01/2037
1. Καθορίζουμε το ύψος των ομολόγων σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου 4,00%, με ημερομηνία αρχικής έκδοσης
την 05/12/2017 και ημερομηνία λήξης την 30/01/2037,
που θα διατεθούν με re-opening στις 06/06/2022, κωδικού ISIN GR0133011248, στο συνολικό ποσό ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ
(€ 250.000.000,00).
2. Η τιμή διάθεσης των ομολόγων διαμορφώθηκε στο
105,50% της ονομαστικής τους αξίας. Έτσι η συνολική
αξία διακανονισμού ανέρχεται στα διακόσια εξήντα
τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ»
(€ 263.750.000,00).
3. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία επανέκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη
ονομαστική αξία € 1,00 με βάση τον πραγματικό αριθμό
ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366
ημερών {actual/actual (ICMA)} και καταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 30/1/2023 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία
μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.
Στις 06/06/2022 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος
(re-opening) της έκδοσης και διακανονισμού, θα καταβληθούν στο ελληνικό δημόσιο οι δεδουλευμένοι τόκοι
των ομολόγων, που αφορούν το χρονικό διάστημα από
30/01/2022 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι 06/06/2022
(μη συμπεριλαμβανομένης), σε ευρώ.
Για τη συγκεκριμένη επανέκδοση, οι δεδουλευμένοι
τόκοι που αναλογούν για το παραπάνω χρονικό διάστημα θα υπολογιστούν με απόδοση η οποία προκύπτει
από το ονομαστικό επιτόκιο 4,00% επί το κλάσμα των
ημερών 127/365. Έτσι για την συνολική ονομαστική αξία
διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ της επανέκδοσης (€ 250.000.000,00), το συνολικό ποσό των δεδουλευμένων τόκων ανέρχεται σε 3.479.452,05 ευρώ.
Β. ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΗΞΗΣ 30/01/2042
1. Καθορίζουμε το ύψος των ομολόγων σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου 4,20%, με ημερομηνία αρχικής έκδοσης
την 05/12/2017 και ημερομηνία λήξης την 30/01/2042,
που θα διατεθούν με re-opening στις 06/06/2022, κωδικού ISIN GR0138015814, στο συνολικό ποσό ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ
(€ 150.000.000,00).
2. Η τιμή διάθεσης των ομολόγων διαμορφώθηκε
στο 109,00% της ονομαστικής τους αξίας. Έτσι η συνολική αξία διακανονισμού ανέρχεται στα εκατόν εξήντα
τρία εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ»
(€ 163.500.000,00).
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3. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία επανέκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη
τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη
ονομαστική αξία € 1,00 με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή
366 ημερών {actual/actual (ICMA)} και καταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου
ορίζεται η 30/01/2023 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.
Στις 06/06/2022 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος
(re-opening) της έκδοσης και διακανονισμού, θα καταβληθούν στο ελληνικό δημόσιο οι δεδουλευμένοι τόκοι
των ομολόγων, που αφορούν το χρονικό διάστημα από
30/01/2022 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι 06/06/2022
(μη συμπεριλαμβανομένης), σε ευρώ.
Για τη συγκεκριμένη επανέκδοση, οι δεδουλευμένοι
τόκοι που αναλογούν για το παραπάνω χρονικό διάστημα θα υπολογιστούν με απόδοση η οποία προκύπτει
από το ονομαστικό επιτόκιο 4,20% επί το κλάσμα των
ημερών 127/365. Έτσι για την συνολική ονομαστική αξία
εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ της επανέκδοσης (€
150.000.000,00), το συνολικό ποσό των δεδουλευμένων
τόκων ανέρχεται σε 2.192.054,79 ευρώ.
KΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για
το οικονομικό έτος 2023 και για τα επόμενα οικονομικά
έτη, η οποία θα εγγράφεται στις κατ’ έτος προβλέψεις
δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2022
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Ι

Αριθμ. ΓΠ.οικ. 30268
(2)
Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής και οριστικοποίηση του χρονικού σημείου έναρξης ισχύος της παρ.
1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α΄238), ως αυτή
είχε μετατεθεί με την υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 81828/
30-12- 2021 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Μετάθεση έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του
ν. 4865/2021 (Α’ 238), περί της συνταγογράφησης
φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» (Β΄ 6328), που τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 4763/28-01-2022
(Β’ 299), Γ.Π.οικ.12184/28-02-2022 (Β΄ 899), Γ.Π.οικ.
16988/22-03-2022 (Β΄ 1424) και Γ.Π.οικ. 23872/
29-04-2022 (B΄ 2133) αποφάσεις του Υπουργού
Υγείας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/2021 «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου
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με την επωνυμία “Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών
Υγείας”, στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων
και υπηρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για
τη δημόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια» (Α’ 238).
2. Την παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4876/2021 «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και
άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 251).
3. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας»
(Α΄ 173).
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Την υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26-10-2012
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β΄ 497) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα
των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. Φ.42000/οικ. 12485/1481/6-6-2012 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β/2012)» .
7. Το (Β΄2883) άρθρο 90 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών
Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 43).
8. Το άρθρο δέκατο έκτο της από 1ης Αυγούστου 2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 157), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α΄177).
9. Την παρ. 8 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.
80157/2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (Β’ 4898).
10. Τις υπό στοιχεία Γ.Π.οικ. 4763/28-01-2022 (Β’ 299),
Γ.Π.οικ.12184/28-02-2022 (Β΄ 899), Γ.Π.οικ. 16988/
22-03-2022 (Β΄ 1424) και Γ.Π.οικ. 23872/29-04-2022
(B΄ 2133) αποφάσεις του Υπουργού Υγείας περί μετάθεσης
έναρξης ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4865/
2021 (Α’ 238), για τη συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους
ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων
φορέων του, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 30267/26-05-2022
βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζει τα ακόλουθα:
1. Από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38
του ν. 4865/2021 (Α’ 238), με την οποία τροποποιήθηκε
η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) περί της
υγειονομικής κάλυψης ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ώστε δικαίωμα να συνταγογραφούν
φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες να έχουν μόνο οι ιατροί των νοσοκομείων του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και των δημοσίων δομών
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παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας, καθώς και οι
απασχολούμενοι στις δομές της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 4375/2016 (Α’ 51), εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες ανασφάλιστων πολιτών ή/και συνταγογραφούμενων φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων:
α. Οι ανασφάλιστοι νέοι έως 18 ετών.
β. Οι ανασφάλιστοι ασθενείς με νοητική ή ψυχική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, διπολική διαταραχή,
κατάθλιψη με ψυχωσικά συμπτώματα, εγκεφαλική παράλυση ή βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως και όσοι έχουν
πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για
οποιαδήποτε πάθηση.
γ. Οι ανασφάλιστοι ασθενείς με παθήσεις, περιλαμβανόμενες στον Κατάλογο Β της υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ.
104747/26-10-2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 497) «Κατάλογος παθήσεων, τα
φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου» , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ.42000/οικ. 12485/1481/66-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β/2012)»
(Β΄ 2883), όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει, καθώς
και οι ανασφάλιστοι ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) και
δ. Η συνταγογράφηση όλων ανεξαιρέτως των εμβολίων σε όλους ανεξαιρέτως τους ανασφάλιστους πολίτες.
Στις ανωτέρω αποκλειστικά απαριθμούμενες περιπτώσεις, η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών
πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων θα γίνεται από
όλους τους πιστοποιημένους στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) ιατρούς.

Τεύχος B’ 2673/31.05.2022

2. Για τους ανασφάλιστους ασθενείς που δεν ανήκουν στις κατηγορίες της παρ. 1, η συνταγογράφηση
των υποχρεωτικά ηλεκτρονικώς συνταγογραφούμενων
σκευασμάτων που αναφέρονται στο άρθρο δέκατο έκτο
της από 1ης Αυγούστου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4722/2020 (Α΄177) και στο άρθρο 90 ν. 4600/2019
από τους ιδιώτες ιατρούς, πραγματοποιείται με ένδειξη συμμετοχής ασθενούς 100%. Παραμένει σε ισχύ η
θεσμοθετημένη συμμετοχή ασθενούς των παραπάνω
σκευασμάτων όταν η συνταγογράφησή τους πραγματοποιείται από ιατρούς της παρ. 1 του άρθρου 38 του
ν. 4865/2021.
3. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την 01.07.2022.
Για την ίδια ως άνω ημερομηνία, 01.07.2022, μετατίθεται συνολικά η έναρξη ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 38
του ν. 4865/2021 (Α’ 238), με την οποία τροποποιήθηκε
η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) περί της
υγειονομικής κάλυψης ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ώστε δικαίωμα να συνταγογραφούν
φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να έχουν οι ιατροί των νοσοκομείων του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και των δημοσίων δομών
παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας, καθώς και
οι απασχολούμενοι στις δομές της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 4375/2016 (Α’ 51).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2022
Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
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