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1.
Από την ημερομηνία ψήφισης του παρόντος, τα
οχήματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες μετακίνησης
κυβερνητικών προσώπων, επισήμων, επικεφαλής οργανι− σμών
και λοιπών προσώπων, όπως καθορίζονται από την κ.υ.α.
129/2534/2010 (Β΄ 108) των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης ανώτα− του
ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις
σχετικά με τα Κρατικά Αυτοκίνητα», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, μεταφέρονται αυτοδικαίως στις οικείες υπηρεσίες
οργανισμού ή φορέα στις οποίες κατά την ψήφιση του παρόντος
έχουν αυτά διατεθεί.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου
κατά περίπτωση Υπουργού, διαπιστώνεται η διαγραφή των
οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών
μετακίνησης των εξυπηρετούμε− νων δικαιούμενων προσώπων
όπως αυτά καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 2 της κ.υ.α.
129/2534/2010 (Β΄ 108) από τη δύναμη του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και εγγράφονται στη δύναμη του εκάστοτε Υπουργείου ή Φορέα
στον οποίο ανήκει το κατά περίπτωση εξυ− πηρετούμενο
πρόσωπο. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε
άλλο σχετικά με τη διαδικασία διαγραφής − εγγραφής ζήτημα.
2.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορί− ζονται οι διαδικασίες
παραχώρησης του εξοπλισμού του Συνεργείου στο Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
3.
Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του
παρόντος Κεφαλαίου καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 95
Ποινές φαρμακοποιών και κατόχων άδειας
κυκλοφορίας σκευασμάτων
1.
Στο άρθρο 12 του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172) προστίθεται
παράγραφος 4, που έχει ως εξής:
«4. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων κατά τη
διάθεση των φαρμάκων υποχρεούνται να ανα− γράφουν στα
απαιτούμενα παραστατικά και τον πολυ− ψήφιο κωδικό που έχει
λάβει το φάρμακο από τον Ε.Ο.Φ. (Barcode φαρμάκου). Αν
διαπιστωθεί παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλεται
χρηματικό πρόστιμο πέ− ντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα και τη
βαρύτητα αυτής.»

2.
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 12Α του ν.δ. 96/ 1973
(Α΄ 172), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3580/2007 (Α΄
134), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν υπάρξει έλλειψη φαρμάκου και αυτή οφείλεται σε
παραβίαση των υποχρεώσεων του κατόχου άδειας χονδρικής
πώλησης ή του κατόχου άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.),
επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας σωρευτικά με τις
λοιπές προβλεπόμενες νόμιμες κυ− ρώσεις, χρηματικό πρόστιμο
στον εκάστοτε υπεύθυνο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα
εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της
παρά− βασης.»
3.
Tο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12Α του ν.δ.
96/1973 (Α΄ 172), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.
3580/2007 (Α΄ 134), αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα στοιχεία της ταινίας γνησιότητας των εξαγόμενων
φαρμάκων καταχωρούνται σε πραγματικό χρόνο, με ευθύνη των
κατόχων άδειας χονδρικής πώλησης φαρ− μάκων, ηλεκτρονικά
στη Βάση Δεδομένων του Ε.Ο.Φ.. Αν διαπιστωθεί παραβίαση της
ως άνω υποχρέωσης επι− βάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ,
ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής. Δεν επιτρέπεται
η απελευθέρωση παρτίδας φαρμάκου, εάν δεν έχουν
προηγουμένως δηλωθεί στο παραπάνω αναφερόμενο Σύστημα
Ηλεκτρονικής Υποβολής του Ε.Ο.Φ. τα στοιχεία της
γνησιότητας.»
4.
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 12Α του ν.δ. 96/ 1973
( Α΄ 172), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3580/2007
(Α΄ 134), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων, μετά την
απαγόρευση, λόγω ελλείψεων, των εξαγωγών συγκεκριμένων
φαρμάκων, οφείλουν να δηλώσουν στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ.
τα αποθέματά τους για τα φάρ− μακα αυτά και να τα διαθέτουν
άμεσα στην αγορά σε πρώτη ζήτηση. Σε όποιον, παρά την
απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου, εξάγει ή συλλέγει
φάρμακα προς εξαγωγή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εκατό χι−
λιάδες (100.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευ− τικά με τις
λοιπές προβλεπόμενες κυρώσεις.»
5.
Η παρ. 12 του άρθρου 19 του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172),
αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. και
εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων. Οι ανακλήσεις των αδει− ών κυκλοφορίας
επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.. Οι στερήσεις των
αδειών άσκησης επαγγέλματος επιβάλλονται, εφόσον δεν
ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις, με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνωμάτευση του οικείου
πειθαρχικού συμ− βουλίου. Η ανάκληση αδείας λειτουργίας
φαρμακείου και φαρμακαποθήκης γίνεται με απόφαση του
Υπουρ− γού Υγείας κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.. Οι
δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις των κυρώσεων γίνονται με
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ..»
6.
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 1316/1983
(Α΄ 3) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι Κάτοχοι Αδειών Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευ− τικών
σκευασμάτων υποχρεούνται να δηλώνουν τα στοιχεία των
απογραφικών δελτίων της ταινίας γνη− σιότητας στο Σύστημα
Ηλεκτρονικής Υποβολής του Ε.Ο.Φ. σε πραγματικό χρόνο.
Παραβίαση της υποχρέω− σης αυτής επισύρει για τους Κ.Α.Κ.
χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως
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τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα
και τη βα− ρύτητα αυτής.»
7.
Στους παραβάτες της διάταξης της παραγράφου 1 του
άρθρου 116 της αριθμ. Δ.ΥΓ 3α/Γ.Π.32221/2013 κ.υ.α.
επιβάλλονται σωρευτικά: α) οι κυρώσεις του άρθρου 458 του
Ποινικού Κώδικα και β) χρηματικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, με απόφαση
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ..
Όποιος χωρίς να έχει τα από το νόμο προβλεπό− μενα προσόντα
και τη σχετική αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί
φάρμακα ή φαρμακευτικά προ− ϊόντα αντιποιούμενος έργο
φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και
σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως
διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Φ.. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με
οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.
Τα φαρμακεία λειτουργούν υπό τη διαρκή παρουσία και
επίβλεψη αδειούχου φαρμακοποιού. Εφόσον, κατόπιν ελέγχου
των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων, διαπιστω− θεί ότι φαρμακείο
δεν λειτουργεί υπό την παρουσία και επίβλεψη αδειούχου
φαρμακοποιού, επιβάλλεται στον κάτοχο της άδειας λειτουργίας
του φαρμακοποιό χρη− ματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ έως τρι− άντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ
του Ε.Ο.Φ., ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη συχνότητα της
παράβασης.
8.
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του
π.δ. 121/2008 (Α΄ 183) αντικαθίσταται ως εξής:
«H συνταγή απαραίτητα συνοδεύεται από το βιβλιάριο υγείας
του ασφαλισμένου, στο οποίο ο φαρμακοποιός ελέγχει την
καταχώρηση των φαρμάκων και σημειώνει την εκτέλεση με
σφραγίδα και υπογραφή.»
9.
Η περίπτωση β΄ της παρ. 15 του άρθρου 4 του
π.δ. 121/2008 (Α΄ 183) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση
των συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για διάστημα από τρεις (3) μήνες
έως δύο (2) έτη.»
10.
Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 15
του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183) προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Οι ως άνω κυρώσεις, επιβάλλονται υποχρεωτικά από τον
Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., κατόπιν ει− σήγησης
της αρμόδιας Διεύθυνσης, σε περίπτωση που, κατόπιν διενέργειας
ελέγχου,
διαπιστωθεί
πώληση
φαρ−
μακευτικών
ιδιοσκευασμάτων από φαρμακείο σε φαρ− μακαποθήκη, με την
επιφύλαξη των αποκλειστικά ορι− ζόμενων στο νόμο
συγκεκριμένων περιπτώσεων, όπου υπό ειδικές προϋποθέσεις
είναι επιτρεπτή η επιστροφή φαρμάκων από φαρμακείο σε
φαρμακαποθήκη.».
11.
Μετά την περίπτωση γ΄ της παρ. 15 του άρθρου 4 του
π.δ. 121/2008 (Α΄ 183), προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ. Αν κατά τη διάρκεια του ελέγχου προκύπτουν σο− βαρές
ενδείξεις οικονομικής ζημίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το Διοικητικό
Συμβούλιο αυτού, δύναται, κατόπιν πρότασης του Γενικού
Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., να απο− φασίσει την
αναστολή της μεταξύ του φαρμακοποιού και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
σύμβασης για όσο διάστημα διαρκεί η επιθεώρηση.»
12.
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης εε΄ της παρ. 15 του
άρθρου 4 του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183) αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας, ο Γενικός
Επιθεωρητής της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., επιβάλει, ανεξάρτη− τα από

τις λοιπές κυρώσεις, προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από
την εκτέλεση των συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για χρονικό
διάστημα από πέντε (5) ημέρες έως δώδεκα (12) μήνες.»
Άρθρο 96 Ποινές
συμβεβλημένων ιατρών και
παρόχων υπηρεσιών υγείας
1.
Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
π.δ. 121/2008 (Α΄ 183) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Να ελέγχουν το βιβλιάριο υγείας και να διαπιστώ− νουν εάν
το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που
αναγράφεται ή εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και να
αναγράφουν στο βιβλιάριο υγεί− ας του ασφαλισμένου τη
συνιστώμενη αγωγή.»
2.
Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
π.δ. 121/2008 (Α΄ 183) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη
συνταγή και να συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα
φαρμακευτικής δράσης σχετικής με τη νόσο και μόνο για
νοσήματα της ειδικότητάς τους και εντός εγκεκριμέ− νων
ενδείξεων. Οι συνταγογράφοι ιατροί είναι αποκλει− στικά
υπεύθυνοι για την ορθή και σύννομη συνταγογρά− φηση κατά
τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.»
3.
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ια΄ της πα −
ραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η παράβαση αυτή συνεπάγεται και την πειθαρχική δίωξη του
ιατρού από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και τη διακοπή της
σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..» 4. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 4 του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους και να πα− ρέχουν
κάθε αναγκαία πληροφορία που έχει σχέση με τα φάρμακα, τα
οποία παραδίδουν σε αυτούς. Ιδιαίτερα, όσον αφορά τα
σκευάσματα του καταλόγου συνταγο− γραφούμενων και
αποζημιούμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φαρμάκων, να έχουν προς
διάθεση και να χορηγούν στους ασφαλισμένους το φαρμακευτικό
σκεύασμα που συνεπάγεται για εκείνους την ελάχιστη
συμμετοχή. Αν ο ασθενής επιλέγει φάρμακο για το οποίο
υφίσταται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση πέραν της βασικής
συμμετοχής, να τον ενημερώνουν για την εναλλακτική
οικονομικότερη επιλογή και να λαμβάνουν τη συγκα− τάθεσή του
για τη χορήγηση του ακριβότερου φαρμα− κευτικού
σκευάσματος.»
5. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
π.δ.121/2008 (Α΄ 183) αντικαθίσταται ως εξής:
«Tον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).» 6 .
Το δωδέκατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ− θρου 4 του π.δ.
121/2008 (Α΄ 183) αντικαθίσταται ως εξής: «Την καταχώρηση
στο βιβλιάριο υγείας της συνι− στώμενης αγωγής με σφραγίδα και
υπογραφή ιατρού, ακριβώς όπως έχει συνταγογραφηθεί στην
ηλεκτρονική συνταγή.»
7.
Η υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης Ε΄ της πα −
ραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), όπως έχει
αντικατασταθεί με το άρθρο 80 παρ. 7 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170),
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) για τα διαγνωστικά εργαστήρια ως πρόστιμο κυ−
μαινόμενο, ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότη− τα αυτής,
από πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αξίας των παραπεμπτικών
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εκτελέστηκαν από το διαγνωστικό
εργαστήριο τον τελευταίο πριν από τον έλεγχο μήνα έως το είκοσι
τοις εκατό (20%) της συνολικής ετήσιας αξίας των

