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ΠΡΟ:  
ΑΠΟΔΕΙΣΕ 
 

 

ΘΔΜΑ: Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ λόκνπ ζρεηηθά κε ζπληαγνγξάθεζε 

ΥΔΣΙΚΟ: 1. Σν άξζξν 46 ηνπ λ.4316/2014 (ΦΕΙ 270Α/24-12-2014), 2. Σν άξζξν 21 ηνπ 

λ.4052/2012 (ΦΕΙ 41Α/01-03-2012) 

 

Θέηνπκε ππόςε ζαο όηη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4316/2014, ε παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4052/2012, όπσο ηζρύεη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«6. α) Λε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο κπνξεί λα νξίδεηαη κεησκέλν πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζηε 

θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο, όπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 

ηνπ λ. 1902/1990 (Α΄ 138), όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, όηαλ ρνξεγείηαη, κε ζπλαίλεζε ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ, ην θζελόηεξν θαξκαθεπηηθό πξντόλ όκνηαο δξαζηηθήο πεξηεθηηθόηεηαο θαη 

θαξκαθνηερληθήο κνξθήο κε απηό πνπ έρεη ζπληαγνγξαθεζεί από ηνλ ηαηξό. 

 

β) Οη θαξκαθνπνηνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαζέηνπλ σο απόζεκα θαη λα ρνξεγνύλ ην 

θαξκαθεπηηθό πξντόλ κε ηε ρακειόηεξε ιηαληθή ηηκή γηα θάζε δξαζηηθή νπζία, πεξηεθηηθόηεηα θαη 

ζπζθεπαζία, από ηα θάξκαθα ηνπ ζεηηθνύ θαηαιόγνπ ζπληαγνγξαθνύκελσλ πξντόλησλ. Ιαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ ζπληαγώλ νη θαξκαθνπνηνί ππνρξενύληαη λα γλσζηνπνηήζνπλ ζηνλ αζζελή, γηα θάζε 

ζπληαγή ζπγθεθξηκέλεο δξαζηηθήο νπζίαο ρσξηζηά, ην θάξκαθν κε ηε ρακειόηεξε ηηκή θαη ην πνζό 

ζπκκεηνρήο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν. Αλ ν αζζελήο επηιέμεη αθξηβόηεξν θάξκαθν, 

θαηαβάιεη ηε δηαθνξά πνπ πξνβιέπεη ε θείκελε λνκνζεζία θαη ν θαξκαθνπνηόο ππνρξενύηαη, πξηλ 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο, λα ελεκεξώζεη ηνλ αζζελή γηα ην ζύλνιν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ηε 

δηαθνξά πνπ πξνθύπηεη, εθόζνλ δελ επηιέγεη ην θζελόηεξν θάξκαθν. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν 

αζζελήο νθείιεη λα ππνγξάςεη ζε εηδηθό ρώξν επί ηεο ζπληαγήο όηη επηζπκεί λα ιάβεη ην αθξηβόηεξν 

θάξκαθν θαη ην γεγνλόο απηό ζα θαηαρσξείηαη επίζεο ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ζπληαγνγξάθεζεο. 

ε πεξίπησζε ρεηξόγξαθεο ζπληαγήο, ε ππνγξαθή ηνπ αζζελή ηίζεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ζπληαγήο, 

κε ηελ επηζήκαλζε όηη ν αζζελήο ελεκεξώζεθε θαη απνθάζηζε λα επηιέμεη αθξηβόηεξν θάξκαθν. 

mailto:d6@eopyy.gov.gr
ΑΔΑ: 7ΞΑ2ΟΞ7Μ-Θ50



                                                                                                            

2 
 

 

γ) Ο Ε.Ο.Π.Τ.Τ. νθείιεη λα ειέγρεη ζε κεληαία βάζε ηα δεδνκέλα εθηέιεζεο ζπληαγώλ ηνπ θάζε 

θαξκαθνπνηνύ, γηα ηε δηαπίζησζε ηπρόλ παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ.  

Ωο παξαβίαζε ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ζεσξνύληαη νη πεξηπηώζεηο πνπ νη ηδηώηεο θαξκαθνπνηνί: 

αα) δελ ρνξεγνύλ ζηνλ αζζελή ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ κε ηε ρακειόηεξε ιηαληθή ηηκή γηα θάζε 

δξαζηηθή νπζία, πεξηεθηηθόηεηα θαη ζπζθεπαζία, από ηα θάξκαθα ηνπ ζεηηθνύ θαηαιόγνπ 

ζπληαγνγξαθνύκελσλ πξντόλησλ, παξά ην ζρεηηθό αίηεκα ηνπ αζζελνύο, 

ββ) δελ γλσζηνπνηνύλ ζηνλ αζζελή, γηα θάζε ζπληαγή ζπγθεθξηκέλεο δξαζηηθήο νπζίαο ρσξηζηά, 

ην θάξκαθν κε ηε ρακειόηεξε ηηκή θαη ην πνζό ζπκκεηνρήο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν 

θάξκαθν θαη 

γγ) ν αζζελήο δελ ππνγξάςεη ζε εηδηθό ρώξν επί ηεο ζπληαγήο όηη επηζπκεί λα ιάβεη ην 

αθξηβόηεξν θάξκαθν. 

 

δ) Η αξκόδηα Δηεύζπλζε πνπ δηαπηζηώλεη ηελ παξάβαζε, θαιεί ηνλ θαξκαθνπνηό λα δώζεη 

έγγξαθεο εμεγήζεηο. Οη εμεγήζεηο ππνβάιινληαη εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ από 

ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηόλ ηνπ ζρεηηθνύ εγγξάθνπ, ζην νπνίν ππνρξεσηηθά αλαθέξεηαη ε παξάβαζε 

πνπ δηαπηζηώζεθε. 

 

ε) ε πεξίπησζε πνπ νη εμεγήζεηο δελ θξίλνληαη επαξθείο επηβάιινληαη ζηνλ θαξκαθνπνηό πνπ 

εθηέιεζε ηε ζπληαγή νη εμήο θπξώζεηο, αλάινγα κε ηε ζπρλόηεηα θαη ηε βαξύηεηα ηεο πξάμεο: 

αα) πξόζηηκν από πεληαθόζηα (500) έσο πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξώ ή 

ββ) πξνζσξηλόο απνθιεηζκόο ηνπ θαξκαθείνπ από ηελ εθηέιεζε ησλ ζπληαγώλ ηνπ Οξγαληζκνύ 

γηα ρξνληθό δηάζηεκα από έλα (1) κήλα έσο θαη έμη (6) κήλεο. 

 

ζη) Σν πξόζηηκν παξαθξαηείηαη από νπνηνλδήπνηε από ηνπο επόκελνπο ινγαξηαζκνύο ζπληαγώλ 

Ε.Ο.Π.Τ.Τ. ηνπ θαξκαθνπνηνύ, θαη αλ δελ ππνβιεζεί λεόηεξνο ην πνζό εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΙΕΔΕ ππέξ ηνπ Ε.Ο.Π.Τ.Τ.. 

 

δ) Οη θπξώζεηο επηβάιινληαη από ηνλ Αληηπξόεδξν ηνπ Ε.Ο.Π.Τ.Τ., θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο 

αξκόδηαο Δηεύζπλζεο πνπ δηαπίζησζε ηελ παξάβαζε. 

 

ε) Ιαηά ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ν θαξκαθνπνηόο κπνξεί λα αζθήζεη, κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο 

από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ζε απηόλ, πξνζθπγή ελώπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ε.Ο.Π.Τ.Τ.. Ιαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ησλ ηξηάληα (30) εκεξώλ, θαζώο θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηεο 

αλσηέξσ ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ε 

εθηέιεζε ηεο απόθαζεο επηβνιήο θπξώζεσλ. 

 

ζ) ε θάζε πεξίπησζε νη παξαβάζεηο ησλ θαξκαθνπνηώλ γλσζηνπνηνύληαη θαη ζηνλ νηθείν 

Φαξκαθεπηηθό ύιινγν.»  

 

                                                                                               Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

                     ΓΗΜΗΣΡΙΟ Α.ΚΟΝΣΟ 
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ΑΠΟΓΔΚΣΔ: 
1. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ  
(Πεηξαηώο 134 & Αγαζεκέξνπ, ΣΙ 11854) 
2. ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΔ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ 
1ε Τ.ΠΕ. ΑΣΣΘΙΗ 
(Ζαράξσθ 3, Αζήλα, ΣΙ 11521) 
2ε Τ.ΠΕ. ΠΕΘΡΑΘΩ & ΑΘΓΑΘΟΤ 
(Θεβώλ 46-48, Πεηξαηάο, ΣΙ 18543) 
3ε Τ.ΠΕ. ΛΑΙΕΔΟΜΘΑ 
(Αξηζηνηέινπο 16, Θεζζαινλίθε, ΣΙ 54623) 
4ε Τ.ΠΕ. ΛΑΙΕΔΟΜΘΑ & ΘΡΑΙΗ 
(Αξηζηνηέινπο 16, Θεζζαινλίθε, ΣΙ 54623) 
5ε Τ.ΠΕ. ΘΕΑΚΘΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΚΚΑΔΑ 
(Μηθεηαξά 18, Κάξηζα, ΣΙ 41221) 
6ε Τ.ΠΕ. ΠΕΚΟΠΟΜΜΗΟΤ, ΘΟΜΘΩΜ ΜΗΩΜ, ΗΠΕΘΡΟΤ & ΔΤΣΘΙΗ ΕΚΚΑΔΑ 
(Μ.Ε.Ο Παηξώλ- Αζελώλ θαη Τπάηεο 1, ΣΙ 26441) 
7ε Τ.ΠΕ. ΙΡΗΣΗ 
(κύξλεο 26, Σ.Θ Ηξάθιεην, ΣΙ 71201) 
3. ΤΠΔΓΤΦΚΑ 
 (Λελάλδξνπ 64, Αζήλα, ΣΙ 104 32) 

4. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ  
(Πινπηάξρνπ 3 , Αζήλα, ΣΙ 10675) 

5. ΗΓΙΚΑ  
 (Κεσθ. πγγξνύ 101 & Καγνπκηηδή 40, ΣΙ 11745) 

6. ΣΜΗΜΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΝΣΑΓΧΝ 

 (Πεηξαηώο  181, Σαύξνο, ΣΙ 11853) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Γ/ΝΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ  

ΣΜΗΜΑ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΟΠΤΤ 

2. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ Γ/ΝΔΙ ΔΟΠΤΤ 

3. Γ/ΝΗ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΤΓΔΙΑ 

 
ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

1. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 

2. ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ  

3. ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΗ 

4. Γ/ΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤ  
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