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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
Εκνικόσ
Οργανιςμόσ
Παροχισ
Τπθρεςιϊν
Τγείασ
ΔΙΟΙΚΗΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ: ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΤ
Σμήμα: Παρακολοφθηςησ και Αξιοποίηςησ
Ελζγχων
Σηλ.: 2108110653-664 Fax: 2108110694
Σαχ. Δ/νςη: Απ. Παφλου 12, ΤΚ 15123 Μαροφςι
E-mail: d6@eopyy.gov.gr

Αριθ.Πρωτ.: οικ. 28007
ΠΡΟ:
1. Περιφερειακζσ Διευθφνςεισ ΕΟΠΤΤ
2. Τγειονομικζσ Περιφζρειεσ
1η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ
( Ζαχάρωφ 3 Ακινα Τ.Κ. 115 21),
2η Τ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ
(Θθβϊν 46-48, Τ.Κ. 185 43 Πειραιάσ),
3η Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
( Αριςτοτζλουσ 16, Τ.Κ. 54623 Θεςςαλονίκθ),
4η Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
(Αριςτοτζλουσ 16, Τ.Κ. 54623 Θεςςαλονίκθ),
5η Τ.ΠΕ. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
(Νικθταρά 18, Τ.Κ. 41221 Λάριςα),
6η Τ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΤ & ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
(Ν.Ε.Ο Πατρϊν- Ακθνϊν και Υπάτθσ 1, Τ.Κ.
26441),
7η Τ.ΠΕ. ΚΡΗΣΗ
(Σμφρνθσ 26, Τ.Κ. 71201, Τ.Θ Ηράκλειο)
3. Πανελλήνιοσ Φαρμακευτικόσ φλλογοσ
4. ΗΔΙΚΑ
5. ΚΜΕ
6. ΤΠΕΔΤΦΚΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
Γρ. Τπουργοφ Τγείασ
(Αριςτοτζλουσ 17,10187 Ακινα)

ΘΕΜΑ: «χετικά με την εφαρμογή τησ υπ’ αρ. 62494/15-07-14 Τπουργικήσ Απόφαςησ
(ΦΕΚ1920/Α/16-07-2014) »
ΧΕΣΙΚΟ: 1. Η υπ’ αρ. Τ9/οικ.53768, ΦΕΚ Β΄ 1796/01.07.2014 Τπουργική Απόφαςη, 2. Ο
Ν.4262/2014 (ΦΕΚ Α’ 114/10-05-14), 3. Σο ΠΔ 121/08 όπωσ τροποποιημζνο ιςχφει
Θζτουμε υπόψθ ςασ ότι ςφμφωνα με τα με τα οριηόμενα ςτθν υπ’ αρ. 62494/15-07-14
Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ1920/Α/16-07-2014): «Η παράγραφοσ 3 τθσ αρικμ. Υ9/οικ.53768, ΦΕΚ Βϋ
1796/01.07.2014 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ:
3. Οι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμζνοι να διακζτουν ωσ απόκεμα και να χορθγοφν το
φαρμακευτικό προϊόν με τθν χαμθλότερθ λιανικι τιμι για κάκε δραςτικι ουςία, περιεκτικότθτα και
ςυςκευαςία, από τα φάρμακα του κετικοφ καταλόγου ςυνταγογραφοφμενων προϊόντων. Κατά τθν
εκτζλεςθ των ςυνταγϊν οι φαρμακοποιοί υποχρεοφνται να γνωςτοποιιςουν ςτον αςκενι, για κάκε
ςυνταγι ςυγκεκριμζνθσ δραςτικισ ουςίασ χωριςτά, το φάρμακο με τθν χαμθλότερθ τιμι και το
ποςό ςυμμετοχισ που αντιςτοιχεί ςτο ςυγκεκριμζνο φάρμακο. Εάν ο αςκενισ επιλζξει ακριβότερο
φάρμακο, πλθρϊνει τθ διαφορά που προβλζπει θ κείμενθ νομοκεςία και ο φαρμακοποιόσ
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υποχρεοφται, πριν τθν εκτζλεςθ τθσ ςυνταγισ, να ενθμερϊςει τον αςκενι για το ςφνολο τθσ
ςυμμετοχισ του και τθν διαφορά που προκφπτει, εφόςον δεν επιλζγει το φκθνότερο φάρμακο. Σε
αυτιν τθν περίπτωςθ, ο αςκενισ οφείλει να υπογράψει ςε ειδικό χϊρο επί τθσ ςυνταγισ ότι
επικυμεί να λάβει το ακριβότερο φάρμακο και το γεγονόσ αυτό κα καταχωρείται επίςθσ ςτο
θλεκτρονικό ςφςτθμα ςυνταγογράφθςθσ, το οποίο κα αναπροςαρμοςτεί κατάλλθλα από τθν ΗΔΙΚΑ
για τα περιλαμβάνει τα ανωτζρω. Ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να ελζγχει ςε μθνιαία βάςθ τα δεδομζνα
εκτζλεςθσ ςυνταγϊν του κάκε φαρμακοποιοφ, να προβαίνει ςε ςυγκριτικζσ αναλφςεισ ςτθ βάςθ
προκακοριςμζνων δεικτϊν και να επιβάλει ςε φαρμακοποιοφσ που παραβιάηουν τισ διατάξεισ τθσ
παροφςθσ κυρϊςεισ. Οι κυρϊςεισ κα είναι οι προβλεπόμενεσ από τον κανονιςμό του ΕΟΠΥΥ και τισ
κείμενεσ διατάξεισ, που δφνανται να ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ διακοπι τθσ ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ
των φαρμακοποιϊν με τον οργανιςμό για χρονικό διάςτθμα ανάλογο με τθν παράβαςθ.»
Κατ’ εφαρμογι των ανωτζρω αναφερόμενων, θ ΗΔΙΚΑ παρακαλείται για ενζργειεσ αρμοδιότθτασ
και ςυγκεκριμζνα να προβεί άμεςα ςε αναπροςαρμογι του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ
ςυνταγογράφθςθσ, προκειμζνου να ςυμπεριλθφκεί ςτθ ςυνταγι:
α. ςχετικό πεδίο το οποίο κα ςυμπλθρϊνεται από τον φαρμακοποιό ςε περιπτϊςεισ που ο
αςφαλιςμζνοσ επικυμεί να λάβει το ακριβότερο φάρμακο και
β. ειδικόσ χϊροσ ςτον οποίο κα υπογράφει ο αςφαλιςμζνοσ και κα επιβεβαιϊνει ότι επικυμεί να
λάβει το ακριβότερο φάρμακο. Σχεδιαςμόσ για τον ειδικό χϊρο κα δοκεί από τον ΕΟΠΥΥ.
Επίςθσ, κατ’ εφαρμογι των κείμενων διατάξεων, οι Φαρμακοποιοί υποχρεοφνται:
α. να διακζτουν ωσ απόκεμα και να χορθγοφν το φαρμακευτικό προϊόν με τθν χαμθλότερθ
λιανικι τιμι για κάκε δραςτικι ουςία, περιεκτικότθτα και ςυςκευαςία, από τα φάρμακα του
κετικοφ καταλόγου ςυνταγογραφοφμενων προϊόντων,
β. κατά τθν εκτζλεςθ των ςυνταγϊν, να γνωςτοποιοφν ςτον αςκενι, για κάκε ςυνταγι
ςυγκεκριμζνθσ δραςτικισ ουςίασ χωριςτά, το φάρμακο με τθν χαμθλότερθ τιμι και το ποςό
ςυμμετοχισ που αντιςτοιχεί ςτο ςυγκεκριμζνο φάρμακο,
γ. πριν τθν εκτζλεςθ τθσ ςυνταγισ και ςε περίπτωςθ που ο αςκενισ επιλζξει ακριβότερο
φάρμακο, να ενθμερϊνουν τον αςκενι για το ςφνολο τθσ ςυμμετοχισ του και τθν διαφορά που
προκφπτει, εφόςον δεν επιλζγει το φκθνότερο φάρμακο,
δ. κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςυνταγισ, να ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πεδίο τθσ θλεκτρονικισ
ςυνταγισ, ςτο οποίο κα επιβεβαιϊνεται ότι ο αςκενισ ενθμερϊκθκε και αποφάςιςε να επιλζξει
ακριβότερο φάρμακο. Σε περίπτωςθ χειρόγραφθσ ςυνταγισ, θ υπογραφι του αςκενι τίκεται ςτο
πίςω μζροσ τθσ ςυνταγισ, με τθν επιςιμανςθ ότι ο αςκενισ ενθμερϊκθκε και αποφάςιςε να
επιλζξει ακριβότερο φάρμακο,
ε. κατά τθν εκτζλεςθ των ςυνταγϊν, να επιβεβαιϊνουν ότι ο αςκενισ ζχει υπογράψει ςτον
ειδικό χϊρο επί τθσ ςυνταγισ.
Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τα οριηόμενα από το ΠΔ 121/08 (άρκρο 4 παρ. 1 εδάφιο α), όπωσ
τροποποιθμζνο ιςχφει, «1. Οι φαρμακοποιοί που ςυμβάλλονται είτε ατομικά είτε ςυλλογικά με τον
ΟΠΑΔ και τουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ υποχρεοφνται: α. Να ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ
του παρόντοσ προεδρικοφ διατάγματοσ, τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ και των οδθγιϊν των
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αρμοδίων υπουργείων περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχισ φαρμακευτικισ περίκαλψθσ και
να τθροφν τουσ όρουσ των ςυμβάςεϊν τουσ.» Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4, παρ. 3 του ΠΔ
121/08, όπωσ τροποποιθμζνο ιςχφει: «Η τυχόν εκτζλεςθ ςυνταγισ που δεν ζχει ςυνταχκεί
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ, …., ςτερεί από το φαρμακοποιό το δικαίωμα να
ειςπράξει τθν αξία τθσ από οικείο αςφαλιςτικό οργανιςμό.»
Ενθμερϊνουμε ότι ο ΕΟΠΥΥ (Τμιμα Επεξεργαςίασ και Ελζγχου Συνταγϊν) κα προβαίνει ςε
ζλεγχο των ςυνταγϊν για τθ διαπίςτωςθ ςυμπλιρωςθσ του ςχετικοφ πεδίου από τον φαρμακοποιό,
τθν επιβεβαίωςθ φπαρξθσ τθσ υπογραφισ του αςφαλιςμζνου ςτον ειδικό χϊρο επί τθσ ςυνταγισ
(θλεκτρονικισ) ι ςτο πίςω μζροσ αυτισ (χειρόγραφθσ) και τθ πιςτι τιρθςθ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ. Επίςθσ, κα ελζγχει ςε μθνιαία βάςθ τα δεδομζνα εκτζλεςθσ ςυνταγϊν του κάκε
φαρμακοποιοφ και κα προβαίνει ςε ςυγκριτικζσ αναλφςεισ ςτθ βάςθ προκακοριςμζνων δεικτϊν, οι
οποίοι κα γνωςτοποιθκοφν μετά τον πρϊτο μινα εφαρμογισ του μζτρου .
Επιςθμαίνεται ότι οι κείμενεσ διατάξεισ κα προβλεφκοφν ςτον υπό ζκδοςθ Κανονιςμό του
ΕΟΠΥΥ.
Τζλοσ, τα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία κα διαβιβάηονται ςε μθνιαία βάςθ από το Τμιμα
Επεξεργαςίασ και Ελζγχου Συνταγϊν ςτθν ΥΠΕΔΥΦΚΑ, θ οποία είναι αρμόδια, για τθν επιβολι
κυρϊςεων ςε φαρμακοποιοφσ, που παραβιάηουν τισ διατάξεισ τθσ παροφςθσ. Οι επιβαλλόμενεσ
κυρϊςεισ δφνανται να ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ διακοπι τθσ ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ των
φαρμακοποιϊν με τον Οργανιςμό για χρονικό διάςτθμα ανάλογο με τθν παράβαςθ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΔΗΜΗΣΡΙΟ Α.ΚΟΝΣΟ
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Προζδρου
2. Γραφείο Αντιπροζδρου Α
3. Γραφείο Αντιπροζδρου Β
4. Γραφείο Προϊςταμζνου Γεν. Διεφκυνςθσ
Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Υπθρεςιϊν Υγείασ
5. Πρόεδροσ Επιτροπισ Τροποποίθςθσ ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ
6. Δ/νςθ Φαρμάκου

