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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1796
1 Ιουλίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ9/οικ.53768
Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγο−
γράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες
δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και καθορι−
σμός ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 νου νόμου 4262/2014
απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση της
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
114/Α΄), με το οποίο συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του
άρθρου 21 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄).
2. Το αριθ. 63/2005 Π.Δ., αρθρ. 90 (ΦΕΚ Α΄/98) «Κώδι−
κας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
3. Το αριθ. 85/2012 Π.Δ, άρθρα 2 και 4, (ΦΕΚ Α΄/141)
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών».
4. Το αριθ. Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.
5. Το αριθμ. πρωτ. 20375/3−6−2014 έγγραφο του Προ−
έδρου του ΕΟΠΥΥ με θέμα: «Αποστολή των Παραρτη−
μάτων 1 και 2 που θα ενσωματωθούν στην υπουργική
απόφαση που προβλέπεται από τις; διατάξεις του αριθμ.
54 του Ν. 4262/2014 και τεκμηρίωση μεθόδου στατιστι−
κής επεξεργασίας των δεδομένων και της απεικόνισης
της διαμόρφωσης του στόχου συνταγογράφησης».
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
1. Καθορίζονται ανά ιατρό τα μηνιαία ελάχιστα πο−
σοστιαία όρια συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών
ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας
και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται μοναδικές, σύμφω−
να με το Παράρτημα 1 της παρούσης. Τα όρια αυτά
έχουν προκύψει από τη στατιστική επεξεργασία των
δεδομένων συνταγογράφησης του έτους 2013 και την
προοπτική απεικόνιση της διαμόρφωσης του στόχου
συνταγογράφησης για το έτος 2014, με βάση τη διαθε−

σιμότητα φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν
τελούν υπό καθεστώς προστασίας εντός κάθε θερα−
πευτικής κατηγορίας. Τα όρια αφορούν κάθε ιατρό που
συνταγογραφεί για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ
και του γνωστοποιούνται μέσω του συστήματος της
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η ΗΔΙΚΑ ενσωματώνει
τα όρια αυτά στο σύστημα της ηλεκτρονικής συντα−
γογράφησης, το οποίο με τη σειρά του δεν επιτρέπει
στον ιατρό να συνταγογραφεί φάρμακα που τον κατα−
τάσουν κάτω από το καθορισμένο ελάχιστο ποσοστό
συνταγογράφησης φαρμάκων με δραστική ουσία εκτός
προστασίας. Ο ΕΟΠΥΥ, δύναται να καθορίσει σύστημα
ανταμοιβών για τους ιατρούς των οποίων η μηνιαία συ−
νταγογράφηση υπερκαλύπτει τα καθορισμένα ελάχιστα
όρια συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι
οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας.
2. Καθορίζονται όρια στην φαρμακευτική δαπάνη εκά−
στου ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα, τον αριθμό
των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί, την
Περιφερειακή Ενότητα της χώρας όπου έχει έδρα και
το μήνα του έτους (εποχικότητα) σύμφωνα με το Πα−
ράρτημα 2 της παρούσης. Τα όρια αυτά έχουν προκύψει
από την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από
την έκδοση των συνταγών του έτους 2013 σε ολόκληρη
την επικράτεια, ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού,
την Περιφερειακή Ενότητα που εδρεύει και την επισκε−
ψιμότητα τον αντίστοιχο μήνα του έτους. Τα παραπάνω
όρια αφορούν κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και του γνωστοποιούνται
μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογρά−
φησης. Η ΗΔΙΚΑ ενσωματώνει τα όρια αυτά στο σύστη−
μα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ενημερώνει
καθημερινά τον ιατρό για την ύπαρξη ή όχι υπέρβασης,
καθώς και το ποσοστό αυτής, υπολογίζοντας σε ημε−
ρησία βάση τον αριθμό των διαφορετικών ασθενών και
τον προκαθορισμένο μέσο όρο δαπάνης αυτών. Σε πε−
ρίπτωση επανειλημμένης υπέρβασης ο ιατρός καλείται
από τον ΕΟΠΥΥ για να δικαιολογήσει τη συνταγογρά−
φησή του, γεγονός που δύναται να επισύρει διοικητι−
κές κυρώσεις στον ιατρό σε περίπτωση μη επαρκούς
αιτιολόγησης και ποινές, σύμφωνα με την υφιστάμενη
νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των
ορίων και του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.
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Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να καθορίσει σύστημα ανταμοιβών
για τους ιατρούς των οποίων η δαπάνη συνταγογρα−
φούμενων φαρμάκων στο τέλος έκαστου μήνα υπολεί−
πεται του προκαθορισμένου μέγιστου ορίου.
Από την εφαρμογή της παρούσης εξαιρείται η συ−
νταγογράφησή που αφορά σε χρόνιους νεφροπαθείς
τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή
διύλιση και υπό μεταμόσχευση), σε καρδιοπαθείς τε−
λικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού
σταδίου, μεταμόσχευση καρδιάς), σε ασθενείς που πά−
σχουν από ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια
τελικού σταδίου μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μετα−
μόσχευση ήπατος), σε μεταμοσχευθέντες ρευστών ή
συμπαγών οργάνων, σε καρκινοπαθείς, σε πάσχοντες
από μεσογειακή αναιμία και σε πάσχοντες από κυστική
ίνωση. Εξαιρούνται επίσης τα φάρμακα των οποίων
την χρήση προεγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ μέσω των επιτροπών
του. Με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, δύνα−
νται να εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσης,
επιπλέον κατηγορίες ασθενών και ειδικές κατηγορίες
ιατρών, μετά από γνωμοδότηση της Ειδικής Επταμε−
λούς Επιτροπής της υπ’ αριθμ. οικ. 12449/7.2.2014 (ΦΕΚ
Β/256/7.2.2014) υπουργικής απόφασης.

3. Κατά την εκτέλεση των συνταγών οι φαρμακοποιοί
υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον ασθενή, για κάθε
συνταγή συγκεκριμένης δραστικής ουσίας χωριστά, το
φάρμακο με την χαμηλότερη τιμή και το ποσό συμμε−
τοχής που του αντιστοιχεί. Εφόσον ο ασθενής επιλέξει
ακριβότερο φάρμακο, πληρώνει τη διαφορά και ο φαρ−
μακοποιός οφείλει πριν την εκτέλεση της συνταγής να
ενημερώσει τον ασθενή για το σύνολο της συμμετοχής
του. Το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και
εκτέλεσης συνταγών προσαρμόζεται από την ΗΔΙΚΑ ώστε
ο ΕΟΠΥΥ να ελέγχει σε Μηνιαία βάση τα δεδομένα εκτέ−
λεσης συνταγών ανά φαρμακοποιό, να προβαίνει σε συ−
γκριτικές αναλύσεις στην βάση προκαθορισμένων δεικτών
και να θεσπίζει κίνητρα και αντικίνητρα για τους φαρμα−
κοποιούς για την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού.
4. Οι παρ 1 και 2 του άρθρου 16 της υπ’ αριθμ οικ.
3457/14.1.2014 (ΦΕΚ Β΄/64/16.1.2014) υπουργικής απόφασης
και το εδάφιο από... «Η πρώτη παράγραφος του άρθρου
16 της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. οικ 3457 (ΦΕΚ
Β΄/64/16.1.2014)...έως... δύναται να επαναπροσδιορίζονται
τα όρια σε εξαιρετικές και αιτιολογικές περιπτώσεις οι
οποίες αξιολογούνται κατά περίπτωση» της υπ’ αριθμ.
οικ.12449/7.2.2014 (ΦΕΚ Β/256/7.2.2014) υπουργικής από−
φασης ,παύουν να ισχύουν.

