ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 3816/2010
ηελ Αζήλα, ζήκεξα, ηελ 1 Ηοςνίος 2018, εκέξα Παξαζθεπή
αθ’ ελφοην ΣΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ
(Σ.Τ.Π.Δ.Σ.), εθ’ εμήο θαινχκελν «ΣΑΜΔΙΟ», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (νθνθιένπο 15) θαη πνπ λφκηκα
εθπξνζσπείηαη απφ ηελ Πξφεδξφ ηνπ, θ. Βαζηιηθή Βνγηαηδνπνχινπ, λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλε γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
θαη αθ’ εηέξνπ
ην Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ
ΑΣΣΗΚΖ» (εθ’ εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Φ..Α»), πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Μπιιέξνπ αξ. 1 θαη
εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ Κσλζηαληίλν Λνπξάλην, λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο κε ηελ απφ 11/05/2018.απόθαζη ηος Γ.. ηος Φ..Α.
ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηε ζχλαςε πιινγηθήο χκβαζεο Πξνκήζεηαο Φαξκάθσλ νβαξψλ
Παζήζεσλ (λ.3816/2010), κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ζπκθσλίεο:
1.- Η ζχκβαζε ζπλάπηεηαη πξνο φθεινο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΣΑΜΔΙΟΤ θαη δεζκεχεη ηνλ
Φαξκαθεπηηθφ χιινγν Αηηηθήο θαη θαη’ επέθηαζε φια ηα θαξκαθεία πνπ λφκηκα ιεηηνπξγνχλ ζηελ
πεξηθέξεηά ηνπ. Απαγνξεχεηαη ν κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απνθιεηζκφο θαξκαθείνπ απφ ηελ εθηέιεζε
ζπληαγψλ ή ε θαηεχζπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κειψλ ή ησλ αζθαιηζκέλσλ, ησλ ηαηξψλ, ηνπ
πγεηνλνκηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΣΑΜΔΙΟΤ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπληαγψλ ηνπ ζε νξηζκέλν
θαξκαθείν.
2. Απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο παξνχζεο ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο παχνπλ απηνδηθαίσο λα ηζρχνπλ φιεο νη
αηνκηθέο ζπκβάζεηο ηνπ ΣΑΜΔΙΟΤ κε θαξκαθνπνηνχο ή εηαηξείεο θαξκαθείσλ, κέιε ηνπ ΦΑ θαη δελ
ζπλάπηνληαη λέεο. Απαγνξεχνληαη επίζεο φιεο νη αηνκηθέο ππνβνιέο. Όιεο νη ππνβνιέο ζα γίλνληαη
απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ Γηαλεκεηηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΦΑ, ηνπ νπνίνπ θάζε θαξκαθείν ππνρξεσηηθά
είλαη κέινο.
3.- α. Όινη νη θαξκαθνπνηνί–κέιε ηνπ ΦΑ, πνπ δηαηεξνχλ ζε λφκηκε ιεηηνπξγία θαξκαθείν είλαη
ππνρξεσκέλνη, γηα φιν ην δηάζηεκα πνπ ηζρχεη ε παξνχζα ζχκβαζε, λα ρνξεγνχλ φια ηα θάξκαθα
ζνβαξψλ παζήζεσλ (λ.3816/2010) , ηα νπνία αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθνκηδφκελεο απφ ηνπο
αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΣΑΜΔΙΟΤ ζπληαγέο.
β. Τπνρξέσζε εθηέιεζεο ζπληαγψλ, πξνθχπηεη γηα ηνλ θαξκαθνπνηφ κφλν φηαλ ηα αλαγξαθφκελα ζηε
ζπληαγή θάξκαθα ζνβαξψλ παζήζεσλ (λ.3816/2010) έρνπλ εγθξηζεί θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ επίζεκε
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Κξαηηθή Γηαηίκεζε (Αγνξαλνκηθά Γειηία), θαη ζηηο εξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο, θαηά ηηο νπνίεο, ζχκθσλα
κε ην λφκν, έρεη αλνηρηφ ην θαξκαθείν ηνπ.
γ. Πξνο ηνχην φινη νη θαξκαθνπνηνί ππνρξενχληαη λα εγγξάθνληαη σο ρξήζηεο ηνπ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο (.Η..) θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, φπσο αλαθέξνληαη
ζην Νφκν 3892/2010 γηα ηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε.
δ. Οη θαξκαθνπνηνί, πνπ δελ επηζπκνχλ λα εθηεινχλ ζπληαγέο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΣΑΜΔΙΟΤ κε
θάξκαθα ζνβαξψλ παζήζεσλ (λ.3816/2010) κπνξνχλ λα ην δειψζνπλ νπνηεδήπνηε εγγξάθσο θαη πιήξσο
αηηηνινγεκέλα ζηνλ ΦΑ αηηνχκελνη ηελ απαιιαγή ηνπο. Ο ΦΑ, ζηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ην νηθείν
αίηεκα θξίλεη αηηηνινγεκέλα, εάλ νη ιφγνη κε απνδνρήο είλαη πιήξσο δηθαηνινγεκέλνη, νπφηε ζε
θαηαθαηηθή πεξίπησζε δηαβηβάδεη απηή ζην TΑΜΔΙΟ κε ζεηηθή εηζήγεζε, άιισο ηελ απνξξίπηεη θαη ν
θαξκαθνπνηφο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο νηθείεο ζπληαγέο.
ε. Σπρφλ αδηθαηνιφγεηε άξλεζε ησλ θαξκαθνπνηψλ λα εθηεινχλ ζπληαγέο, εθφζνλ δελ ην έρνπλ δειψζεη
θαηά ην αλσηέξσ εδάθην, απνηειεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα θαη ν παξαβάηεο παξαπέκπεηαη ζην αξκφδην
Πεηζαξρηθφ πκβνχιην.
ζη. Η εθηέιεζε ησλ ζπληαγψλ ζνβαξψλ παζήζεσλ (λ.3816/2010) ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΣΑΜΔΙΟΤ
ζεσξείηαη ζαλ ιηαληθή πψιεζε πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ηνπο ινηπνχο δηθαηνχρνπο ηνπ θαη ηα
αλαγξαθφκελα ζε απηέο θάξκαθα, ζα ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ αλαγξαθφκελε ζηελ επίζεκε Κξαηηθή
Γηαηίκεζε (Αγνξαλνκηθά Γειηία) ιηαληθή ηηκή πψιεζεο, ρσξίο θακία άκεζε ή έκκεζε έθπησζε.
4.- Η πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ θαξκάθσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο ειεθηξνληθέο ζπληαγέο (εληνιέο)
ζπλνδεπφκελεο απφ ην βηβιηάξην πγείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ην νπνίν ζα παξαδίδεηαη ζηνλ θαξκαθνπνηφ,
ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο ή ηνπο ηαηξνχο ειεγθηέο ηνπ ΣΑΜΔΙΟΤ,
ζα θέξεη δε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζθξαγίδα.
5.- α. ηελ εθηέιεζε θάζε πξνζθνκηδφκελεο ζπληαγήο, ν ππεχζπλνο θαξκαθνπνηφο επζχλεηαη κφλν γηα ηελ
πηζηή θαηά πεξηερφκελν εθηέιεζε απηήο, δειαδή ηελ παξάδνζε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζε απηήλ θαξκάθσλ
ζνβαξψλ παζήζεσλ (λ.3816/2010), θαζψο θαη γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ αθξηβνχο ζε απηήλ αλαθεξφκελνπ
αξηζκνχ ηεκαρίσλ. ε ζπληαγέο άλσ ησλ 100 επξψ θαη έσο 599 επξψ , επζχλε γηα ηελ αλαγξαθή ηνπ
πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο, ηεο πάζεζεο , ηνπ είδνπο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ αλαγξαθφκελσλ θαξκάθσλ
(λ.3816/2010) ηελ επζχλε έρεη ν εθάζηνηε ειεγθηήο ηαηξφο. ηηο δε ειεθηξνληθέο ε ζεψξεζε ηίζεηαη
ειεθηξνληθά κε απηφκαηε ελεκέξσζε ησλ θαξκαθνπνηψλ απφ ην ζχζηεκα, γηα ηηο δε ρεηξφγξαθεο βι. παξ.
7 «πεξίπησζε ρεηξφγξαθήο ζπληαγήο». Γηα ειεθηξνληθέο ζπληαγέο πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ 600 επξψ
απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηελ πγεηνλνκηθή επηηξνπή ηνπ ηακείνπ πγείαο, ε νπνία εκθαλίδεηαη ειεθηξνληθά
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ζην ζχζηεκα, κφλν κεηά ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ζην ηακείν. Γηα ηηο
ρεηξφγξαθεο ζπληαγέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 600 επξψ, βι. παξ. 7 «πεξίπησζε ρεηξφγξαθεο ζπληαγήο»,
β. Σπρφλ εθηέιεζε ζπληαγήο πνπ δελ έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο θαζψο θαη
εθηέιεζε ζπληαγήο πνπ δελ είλαη ζεσξεκέλε, ζηεξεί απφ ηνλ θαξκαθνπνηφ ην δηθαίσκα λα εηζπξάμεη ηελ
αμία ηεο, εθηφο θαη αλ επαλππνβιεζεί δηνξζσκέλε ζην «Σακείν», νπφηε απνδεκηψλεηαη ζε επφκελν
ινγαξηαζκφ ηνπ θαξκαθνπνηνχ.
γ. Δλ πξνθεηκέλσ αλαθέξεηαη φηη απαγνξεχεηαη ξεηά θαη απνηειεί ζνβαξφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα, ε
εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο νιηθά ή κεξηθά έλαληη άιισλ αληαιιαγκάησλ πξνο ηνλ αζθαιηζκέλν ή δηθαηνχρν
ηνπ Σακείνπ, ησλ παξαβαηψλ – αλεμάξηεηα ηπρφλ πνηληθψλ επζπλψλ – δησθνκέλσλ πεηζαξρηθψο απφ ηνλ
Φαξκαθεπηηθφ χιινγν Αηηηθήο, - ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ απφ 20-9-1995 Β.Γ. πεξί
«Φαξκαθεπηηθήο Γενληνινγίαο».
6.- Ο έιεγρνο ησλ ζπληαγψλ ζα γίλεηαη ζε θάζε εθηειεζζείζα ζπληαγή, απφ ην ΣΑΜΔΙΟ. Αλ δελ ππάξμνπλ
θαη δελ δηαπηζησζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΣΑΜΔΙΟΤ ηππηθέο παξαιείςεηο, ε ζπληαγή ζα
απνδεκηψλεηαη θαλνληθά. Σπρφλ απφξξηςε εθηειεζζείζεο ζπληαγήο γηα ηππηθέο παξαιείςεηο, ζα πξέπεη λα
είλαη πιήξσο θαη αθξηβψο αηηηνινγεκέλε, ζα επηζηξέθεηαη δε κέζσ ηνπ Φ..Α. απηή ζηνλ δηθαηνχρν
θαξκαθνπνηφ, ν νπνίνο ζα έρεη ην δηθαίσκα ζε πεξίπησζε ηππηθψλ παξαιείςεσλ, ινγηζηηθψλ ιαζψλ ή
ιαζεκέλεο δηαηίκεζεο, λα ηελ ππνβάιιεη μαλά καδί κε ηνλ ινγαξηαζκφ επφκελνπ κήλα.
Δπί απνξξίςεσο ζπληαγήο γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, πέξαλ ησλ ηππηθψλ παξαιείςεσλ, ην Σακείν
θνηλνπνηεί ζηνλ θαξκαθνπνηφ ζεκείσκα παξαηεξήζεσλ θαηά ηνπ νπνίνπ δχλαηαη ν ηειεπηαίνο, εθφζνλ
δηαθσλεί, λα ππνβάιιεη, εληφο 15λζεκέξνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, αίηεζε αλαζεψξεζεο ειέγρνπ ηνπ
ινγαξηαζκνχ ηνπ ή επαλειέγρνπ ζπγθεθξηκέλσλ ζπληαγψλ ηνπ ελψπηνλ ηνπ Γ ηνπ ΣΑΜΔΙΟΤ, ζηελ
νπνία λα εθζέηεη ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ. Γηα ηελ αίηεζε απηή θαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο Φαξκαθεπηηθήο Τπεξεζίαο, απνθαίλεηαη νξηζηηθψο ην Γ εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ
ππνβνιή ηεο.
7.- ε θακία πεξίπησζε, ν θαξκαθνπνηφο πνπ εθηειεί ηελ ζπληαγή, δελ επζχλεηαη γηα ηελ απφ ηνπο ηαηξνχο
ηνπ ηακείνπ ηήξεζε ή φρη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο έθδνζεο ηεο ζπληαγήο. Ωζηφζν ν θαξκαθνπνηφο πνπ
εθηειεί ηε ζπληαγή είλαη ππνρξεσκέλνο πξν ηεο εθηέιεζήο ηεο λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ή κε ησλ φξσλ θαη
ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο έθδνζήο ηεο απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςήο ηνπο ν
θαξκαθνπνηφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αξλείηαη ηελ εθηέιεζε ηέηνηαο ζπληαγήο.
Δηδηθφηεξα, ξεηά ζπλνκνινγείηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ειέγρεη ν θαξκαθνπνηφο
πξνηνχ εθηειέζεη ηε ζπληαγή ηνπ ΣΑΜΔΙΟΤ είλαη:
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-Η χπαξμε ππνγξαθήο θαη ζθξαγίδαο ηνπ ηαηξνχ πνπ έγξαςε ηελ ζπληαγή θαζψο θαη ε εκεξνκελία
έθδνζεο ηεο θαη ιήμεο ηεο.
ε πεπίπηωζη σειπόγπαθηρ ζςνηαγήρ:
Όια ηα αλαγξαθφκελα επί ηεο ζπληαγήο ζηνηρεία, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ αξζ. 4 ηνπ
Π.Γ. 121/2008
-Η αλαγξαθή ηνπ νλνκαηεπψλπκνπ ηνπ δηθαηνχρνπ, ηνπ αξηζκνχ κεηξψνπ ηνπ θαη ΑΜΚΑ ηαηξνχ.
- Άλσ ησλ €100 έγθξηζε ειεγθηή ηαηξνχ θαη άλσ ησλ €600 χπαξμε έγθξηζεο Τγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, ε
νπνία βεβαηψλεηαη κε ην έληππν «ΔΝΣΟΛΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» πνπ ζπλνδεχεη ηελ ζπληαγή,
θαη ε νπνία πξέπεη λα θέξεη ηελ ζθξαγίδα ηνπ ηακείνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ, ε
νπνία ππνβάιιεηαη ζην ηακείν πξνο εμφθιεζε επηζπλαπηφκελε ζηε αληίζηνηρε ζπληαγή.
- Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπληαγνγξάθεζε νξηζκέλσλ θαξκάθσλ πνπ απαηηνχλ εηδηθή
δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
8.- α. Με ηελ επηθχιαμε εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαηά ηελ παξάδνζε ησλ
θαξκάθσλ, ν θαξκαθνπνηφο ππνρξενχηαη λα πξνηείλεη ηε ρνξήγεζε δξαζηηθήο νπζίαο ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο θαη λα κεξηκλά ψζηε ζην νηθείν πξνηππσκέλν πεδίν λα ππνγξάθεη ν παξαιήπηεο. Πξηλ
απφ ηελ παξάδνζε ησλ θαξκάθσλ, ν θαξκαθνπνηφο ζα θνζηνινγεί απηά επάλσ ζηελ ζπληαγή θαη ζα
εηζπξάηηεη απφ ηνλ αζθαιηζκέλν, ην απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ Νφκσλ θαη Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο απηνχ επί ηεο αμίαο ησλ αλαγξαθνκέλσλ θαξκάθσλ.
β. Ρεηά αλαθέξεηαη φηη, ν ζεξάπσλ ηαηξφο νξίδεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαη ν ηαηξφο ηνπ ΣΑΜΔΙΟΤ είλαη
ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη ψζηε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπληαγή κφλν ζηηο
πεξηπηψζεηο ρεηξφγξαθεο ζπληαγήο θαη γηα πνζφ άλσ ησλ €100. Δάλ δελ αλαγξάθεηαη, ηπρφλ ιάζνο ζηνλ
ππνινγηζκφ ηεο ζπκκεηνρήο απφ ηνλ θαξκαθνπνηφ, ζα βαξχλεη ην ΣΑΜΔΙΟ.
γ. Ο εθηειψλ ηελ ζπληαγή ππεχζπλνο θαξκαθνπνηφο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ ηχρε ησλ
ρνξεγνχκελσλ βάζεη απηήο θαξκάθσλ, εθ΄ φζνλ ν παξαιακβάλσλ απηά κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζηελ
ζπληαγή ην βεβαηψλεη, Δηο δε πεξίπησζε αγξακκάηνπ παξαιήπηνπ ν θαξκαθνπνηφο αλαγξάθεη ηελ έλδεημε
«αγξάκκαηνο» θαζψο θαη νιφθιεξν ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αγξάκκαηνπ παξαιήπηε, ηε δηεχζπλζε θαη ην
ηειέθσλφ ηνπ.
9.- Πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ θαξκάθσλ ζηνλ αζθαιηζκέλν, ν θαξκαθνπνηφο ζα θφβεη ηελ ηαηλία
γλεζηφηεηαο (θνππφλη), ην νπνίν ζα επηθνιιά ζηελ εθηεινχκελε ζπληαγή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο
αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο.
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10.- Κάζε ρεηξφγξαθε ζπληαγή (ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ ζπζηήκαηνο) κπνξεί λα εθηειείηαη εληφο δέθα
(10) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο θαη ε ειεθηξνληθή ζην ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ νξίδεηαη πάλσ ζηελ
ζπληαγή. Μεηά ηελ παξέιεπζε, ηνπ δεθαεκέξνπ γηα ηηο ρεηξφγξαθεο θαη ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ
εθηέιεζεο επί ηεο ζπληαγήο γηα ηηο ειεθηξνληθέο,

ε ζπληαγή θαζίζηαηαη άθπξε θαη ζε πεξίπησζε

εθηέιεζήο ηεο απφ ηνλ θαξκαθνπνηφ ζα βαξχλεηαη ν ίδηνο.
11.- Ο θαξκαθνπνηφο απαγνξεχεηαη :
- Να θαηαθξαηεί ζην θαξκαθείν ηνπ ην βηβιηάξην πγείαο αζθαιηζκέλνπ κε ηε ζέιεζε ηνπ ή ρσξίο απηή.
- Να αληηθαζηζηά ηε δξαζηηθή νπζία πνπ αλαγξάθεηαη κε άιια θάξκαθα ή κε άιια είδε.
- Να ζπκςεθίδεη ηε ζπκκεηνρή κε ηελ αμία γξακκέλσλ θαξκάθσλ.
- Να εμαξγπξψλεη ηε ζπληαγή κε άιια είδε.
- Να εκηελεί μηνιαίωρ ζςνηαγέρ θαπμάκων ζοβαπών αζθενειών ηος ν. 3816/2010, όπωρ ιζσύει,
ζςνολικήρ αξίαρ καη’ ανώηαηος ποζού 20.000 € ανά άδεια λειηοςπγίαρ θαπμακείος.
12.- α. Παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απφ ην θαξκαθνπνηφ κέινο ΦΑ ζα ζπλεπάγεηαη ηε
πεηζαξρηθή δίσμε ηνπ.
β. «ε θάζε πεξίπησζε, νη παξαβάζεηο ησλ θαξκαθνπνηψλ πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ην «Σακείν»
γλσζηνπνηνχληαη ζην ΦΑ, ψζηε λα δηεξεπλήζεη ηελ ππφζεζε θαη λα αζθήζεη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην
λφκν πεηζαξρηθή δίσμε. Η παξάβαζε απφ νπνην δήπνηε κέινο ηνπ ΦΑ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γε ληθφηεξα ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο,

παξέρεη

ην

δηθαίσ κα

ζην

Σακείν

λα

ε πηβάιιεη

ζηνλ

παξαβάηε

θαξκαθνπνηφ - θαξκαθείν, αλάινγα κε ηε ζπ ρλφηεηα θαη ηε ζνβαξφη εηα απηήο, ηηο εμήο
θπξψζεηο: α. πξνζσξηλφ απνθιεηζκφ ηνπ θαξκαθνπνηνχ -θαξκαθείνπ απφ ηελ εθηέιεζε
ζπληαγψλ ηνπ Σακείνπ γηα δηάζηεκα απφ έλα (1) κήλα κέρξη έλα (1) έηνο, β. εηδηθψο ζε
πεξίπησζε π πνηξνπήο , νξηζηηθή θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο κνλνκεξψο απφ ηελ πιεπξά
ηνπ Σακείνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαξκαθνπνηφ -θαξκαθείν π πφ ν πνηαδήπνηε κνξθή θαη
αλ ιεηηνπξγεί θαη απνθιεηζκφ απφ θάζε κειινληηθή ζπλεξγαζία κε ην Σακείν. Οη
παξαπάλσ θπξψζεηο ε πηβάιινληαη ζσξεπηηθά θαη αλεμάξηεηα απφ ελδερφκελεο πνηληθέο
θπξψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηνπ παξαβάηε θαξκαθνπνηνχ.
γ. «Σν «ΣΑΜΔΙΟ» έρεη ην δηθαίσκα λα ελεξγεί έιεγρν ησλ θαξκαθνπνηψλ-θαξκαθείσλ, κε ηα εληεηαικέλα
φξγαλά ηνπ. Καηά ηνλ έιεγρν ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ «ΣΑΜΔΙΟΤ» νθείινπλ:
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Α) λα απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο, κε επίδεημε γξαπηήο εληνιήο γηα δηελέξγεηα ειέγρνπ
Β) λα επηδεηθλχνπλ ηε ζπκπεξηθνξά πνπ αξκφδεη πξνο ηνλ ππεχζπλν ηνπ θαξκαθείνπ θαη λα ζέβνληαη ηνπο
πνιίηεο πνπ θαηά ηελ ψξα ηνπ ειέγρνπ βξίζθνληαη ζην θαξκαθείν. Σελ αληίζηνηρε επηπιένλ ζπκπεξηθνξά
δηθαηνχληαη απνιχησο εθ κέξνπο ηνπ ειεγρφκελνπ θαξκαθνπνηνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηα ειεγθηηθά
φξγαλα ηνπ «ΣΑΜΔΙΟΤ»
Γ) λα δεηνχλ απφ ηνλ θαξκαθνπνηφ λα ηνπο επηδεηθλχεη θάζε ηη πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ
ειέγρνπ πνπ αθνξά ην «ΣΑΜΔΙΟ»
Γ) λα επηζηξέθνπλ ζηνλ θαξκαθνπνηφ ηηο ζπληαγέο ηνπ «ΣΑΜΔΙΟΤ» πνπ παξαιακβάλνπλ γηα πεξαηηέξσ
έιεγρν εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ειέγρνπ θαη πάλησο εληφο ηνπ κελφο γηα λα ππνβιεζνχλ
εκπξφζεζκα.
Δ) νη δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ θαη ηδηαίηεξα νη ηπρφλ παξαβάζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη αλαγξάθνληαη
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε πξσηφθνιιν ειέγρνπ ηνπ θαξκαθείνπ. Σν πξσηφθνιιν ππνγξάθεηαη απφ ηα
ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Σακείνπ θαη ηνλ ειεγρφκελν θαξκαθνπνηφ. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ
ειέγρνπ νη ειεγθηέο ππνρξενχληαη λα κλεκνλεχζνπλ επί ηνπ πξσηνθφιινπ φηη ν θαξκαθνπνηφο
ελεκεξψζεθε γηα ην δηθαίσκά ηνπ λα δηαηππψζεη νπνηαδήπνηε παξαηήξεζε ή αληίξξεζε θαη ν
θαξκαθνπνηφο, αληίζηνηρα, δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε παξαηεξήζεηο. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ
θαξκαθνπνηνχ λα ππνγξάςεη ην πξσηφθνιιν ειέγρνπ, ην γεγνλφο απηφ κλεκνλεχεηαη ζην πξσηφθνιιν
ειέγρνπ πνπ ππνγξάθνπλ ηα ειεγθηηθά φξγαλα.
13.- α. Η ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ κειψλ ηνπ ΦΑ ζα γίλεηαη κφλν κέζσ ηνπ ΦΑ. Λνγαξηαζκνί
πνπ ππνβάιινληαη κεκνλσκέλα απφ θαξκαθεία ηνπ Φ..Α. απ’ επζείαο θαη θαηά παξάθακςε ηνπ ΦΑ, δελ
ζα γίλνληαη δεθηνί απφ ην ΣΑΜΔΙΟ θαη δελ ζα εμνθινχληαη, ην δε ΣΑΜΔΙΟ ζα ελεκεξψλεη ακέζσο θαη
εγγξάθσο ηνλ ΦΑ.
β. Δηδηθφηεξα ζα αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία:
Δληφο ησλ δέθα πέληε (15) πξψησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ θάζε κήλα ζα ππνβάιινληαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ
«Σακείνπ» απφ ηνλ Φ..Α. νη ινγαξηαζκνί φισλ ησλ θαξκαθείσλ-κειψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα, ζε
θιεηζηφ θάθειν, ζπλνδεπφκελνη απφ δηαβηβαζηηθφ ηνπ ΦΑ θαη ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία ζα
εκθαίλεηαη ε επσλπκία ηνπ θαξκαθείνπ (αηνκηθνχ ή εηαηξηθνχ), ην Α.Φ.Μ., ε θαζαξή αμία ηνπ αηηνχκελνπ
αλά θαξκαθείν πνζνχ θαη ην ζπλνιηθφ αηηνχκελν πνζφ ησλ ππνβαιιφκελσλ ππ΄ απηνχ ινγαξηαζκψλ. Ο
ζπγθεληξσηηθφο ινγαξηαζκφο ζα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Φ..Α θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
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Ο αλαιπηηθφο ινγαξηαζκφο θάζε θαξκαθνπνηνχ ζα ζπλνδεχεηαη εληφο θαθέινπ κε: α) ζπγθεληξσηηθφ
ηηκνιφγην ηνπ θαξκαθνπνηνχ, β) κία αλαιπηηθή θαηάζηαζε ζπληαγψλ κε ηα θάξκαθα γηα ζνβαξέο
παζήζεηο ηνπ λ. 3816/2010 πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε αζθαιηζκέλνπο. Η αλαιπηηθή θαηάζηαζε ζε ηξία (3)
αληίγξαθα ζα ζπλνδεχεηαη κε: 1νλ) φιεο ηηο ηπρφλ ρεηξφγξαθεο ζπληαγέο πνπ δελ εθηειέζηεθαλ
ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο 2νλ) φιεο ηηο ειεθηξνληθέο ηαηξηθέο ζπληαγέο θαη ηηο
αληίζηνηρεο ειεθηξνληθέο εθηειέζεηο ηνπ θαξκαθνπνηνχ.
ε φιεο ηηο ζπληαγέο πξέπεη λα είλαη επηθνιιεκέλα ηα αληίζηνηρα θνππφληα γλεζηφηεηαο.
γ. Δπί εληαίαο ζπκκεηνρήο ην πνζνζηφ απηήο ζα ππνινγίδεηαη ζην ηειηθφ άζξνηζκα ησλ πνζψλ ηεο
ζπληαγήο.
δ. Όηαλ δελ ππάξρεη εληαίν πνζφ ζπκκεηνρήο ζα αλαγξάθεηαη: Η αξρηθή ζπλνιηθή αμία ηεο ζπληαγήο, ην
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαη ην πιεξσηέν ππφινηπν. Η κε ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκψλ θάζε κήλα δελ
ζπλεπάγεηαη θακία ζπλέπεηα γηα ηνλ θαξκαθνπνηφ, ν νπνίνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη απηφλ καδί
κε ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ επφκελνπ κελφο πξνζθνκίδνληαο, επίζεο, έλα ζπγθεληξσηηθφ ηηκνιφγην. Δηο ηελ
πεξίπησζε κηθξνχ αξηζκνχ ζπληαγψλ, απηέο κπνξεί λα ππνβάιινληαη θάζε ηξίκελν επίζεο κε ηελ
πξνζθφκηζε ελφο ζπγθεληξσηηθνχ ηηκνιφγηνπ.
ε. Ο ΦΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο κεραλνγξάθεζεο ησλ ζπληαγψλ. Σελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
κεραλνγξάθεζεο ν ΦΑ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ γλσζηνπνηήζεη ζην ΣΑΜΔΙΟ, δχν κήλεο πξν ηεο
εθαξκνγήο ηεο.
14.- Η εθθαζάξηζε θαη ε εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ γηα ηα θάξκαθα ζνβαξψλ παζήζεσλ ηνπ λ.
3816/2010 ζα γίλεηαη απφ ην ΣΑΜΔΙΟ εληφο δέθα πέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπο
ζην Σακείν απφ ηνλ ΦΑ, ρσξίο θακία παξνρή ππέξ απηνχ, εθπηψζεσλ ή παξαθξαηήζεσο θάζε θχζεσο
θξαηήζεσλ ή δηθαησκάησλ ππέξ ηξίησλ. Σα έμνδα εκβαζκάησλ, εληνιψλ εμνθιήζεσο θαη ινηπά έμνδα ζα
βαξχλνπλ ην ΣΑΜΔΙΟ.
15.- Σπρφλ ινγηζηηθά ιάζε ζηνλ ππνβαιιφκελν ινγαξηαζκφ ζα ζεσξεζνχλ ζαλ εθ παξαδξνκήο γελφκελα
θαη εθ’ φζνλ είλαη ζε βάξνο ηνπ θαξκαθνπνηνχ πνπ ππνβάιιεη ην ινγαξηαζκφ, ζα απνδίδνληαη κεηά ηελ
εθθαζάξηζή ηνπο θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Σ.Τ.Π.Δ.Σ. κε φπνην ινγηζηηθφ έγγξαθν
απαηηείηαη θαηά ηελ εμφθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ επφκελνπ κελφο.
Δπίζεο, ηπρφλ δηαπίζησζε ινγηζηηθνχ ιάζνπο, ή ιαζεκέλε δηαηίκεζε ζε βάξνο ηνπ πξψηνπ ησλ
ζπκβαιινκέλσλ ηακείνπ, πνπ ζα δηαπηζησζνχλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ θαξκάθσλ ζνβαξψλ παζήζεσλ,
ζα ζπλεπάγεηαη ηελ έθπησζε ηνπ αλάινγνπ πνζνχ απφ ηνλ εμνθιεκέλνπ ινγαξηαζκφ, ζηνλ νπνίν αθνξά ην
Σελίδα 7 από 9

ιάζνο ηνπ θαξκαθνπνηνχ, ζα εθδίδεηαη δε απφ ην ηακείν θαη ινγηζηηθφ ζεκείσκα γηα ηελ ινγηζηηθή θαη
θνξνινγηθή ηαθηνπνίεζε ηνπ θαξκαθείνπ.
16.- Η ηζρχο ηεο παξνχζαο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο ηζρχεη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ.
17.- Καηαγγειία ηεο παξνχζεο επηηξέπεηαη αδεκίσο ζε θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο:
α. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ιχζε ζε ηπρφλ δηαθσλίεο γχξσ απφ ηελ εξκελεία ηεο ζχκβαζεο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο.
β. γηα ζπνπδαίν ιφγν ζπληζηάκελν ηδίσο - εθηφο απφ ηα λνκνινγεκέλα θαη γεληθψο απνδεθηά - ζε
απξφζκελε κεηαβνιή

ζπλζεθψλ, ψζηε λα θαζίζηαηαη αληηθεηκεληθψο αζχκθνξε ε ζπλέρηζε ηεο

ζπκβάζεσο γηα θάπνην εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ή ζε αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ
αληηζπκβαιιφκελνπ, σο ηέηνηαο λννπκέλεο γηα ην ΣΑΜΔΙΟ πξσηίζησο ηεο κε πξνζήθνπζαο θαη
εκπξφζεζκεο πιεξσκήο.
γ. γηα παξάβαζε νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο θαη ηδίσο γηα ηελ κε ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ
ΦΑ ηεο ππνρξέσζεο ησλ θαξκαθείσλ λα ππνβάιινπλ κέζσ ΦΑ ηηο ζπληαγέο ηνπο θαη εθ κέξνπο ηνπ
Σακείνπ ηεο ππνρξέσζεο λα κε δέρεηαη αηνκηθέο ππνβνιέο ή λα ζπλάπηεη αηνκηθέο ζπκβάζεηο.
δ. ζε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ΣΑΜΔΙΟΤ ή γεληθά ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο, πνπ ηξνπνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο, εθφζνλ δελ γίλνπλ απνδεθηνί απφ ηνλ
Φαξκαθεπηηθφ χιινγν, ζπλεπάγνληαη ηελ άκεζε θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο.
Αθνχ ππνβιεζεί θαηαγγειία γηα παξάβαζε θάπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζεο ή γηα άιιν ζπνπδαίν ιφγν
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ, απηή θαζίζηαηαη ελεξγφο αθνχ παξέιζνπλ δέθα (10) νιφθιεξεο εκέξεο
απφ ηεο επηδφζεψο ηεο κε Γηθαζηηθφ Δπηκειεηή.
18. Οπνηαδήπνηε δηαθσλία γχξσ απφ ηελ εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζεο ζπιινγηθήο
ζπκβάζεσο, ζα ιχλεηαη απφ δχν (2) δηαηηεηέο, ρσξίο ηελ ηήξεζε δηθνλνκηθψλ ηχπσλ. Σέηνηνη νξίδνληαη γηα
ην κελ ΣΑΜΔΙΟ ν εθάζηνηε Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ή άιιν πξφζσπν νξηδφκελν απφ
ην Γ ηνπ, γηα ηνλ δε ΦΑ ν Πξφεδξφο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ιχζε απνδεθηή θαη απφ ηα
δχν κέξε εληφο δηκήλνπ, θάζε κέξνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο θαηαγγειίαο ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο.
19.- Δθηφο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηελ Φαξκαθεπηηθή
Ννκνζεζία, θακία άιιε ππνρξέσζε ή επζχλε βαξχλεη ηνπο θαξκαθνπνηνχο θαη ην Σακείν.
20.- Ο ππεχζπλνο θαξκαθνπνηφο, δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί θαλέλα ζηαηηζηηθφ ή ινγηζηηθφ ζηνηρείν
πξνο εμππεξέηεζε ή σθέιεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΣΑΜΔΙΟΤ, εθηφο ησλ απφιπηα απαξαίηεησλ θαη
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αλαγθαίσλ απφ ηελ θχζε ησλ εθηεινπκέλσλ ζπληαγψλ, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζεο
ζπκβάζεσο.
21.- Οη ζπκβαιιφκελνη, αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε, φπσο κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή
ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο γλσζηνπνηήζνπλ ν θάζε έλαο κε εγθχθιην ζηα κέιε ηνπ, ην πεξηερφκελν απηήο
θαη εηδηθφηεξα ην ΣΑΜΔΙΟ αλαιακβάλεη λα ελεκεξψζεη ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε απηφλ ηαηξνχο ηελ
Αζήλα δελ ππάξρνπλ ζπκβεβιεκέλνη ηαηξνί.
22.- Σπρφλ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο ζα γίλεηαη πάληνηε εγγξάθσο, ηα δε ζπκβαιιφκελα κέξε
δειψλνπλ ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη ζα πξνζπαζήζνπλ κε θαιή πίζηε λα δηεπζεηήζνπλ ηηο ηπρφλ
δηαθνξέο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ απηνχ γηα θάζε νπζηαζηηθφ ή ηππηθφ ιφγν θαη αηηία.
23.- Σπρφλ αθπξφηεηα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ φξσλ ηεο παξνχζεο ζπκθσλίαο δελ ηελ θαζηζηά άθπξε
νιφθιεξε, ν δε άθπξνο φξνο αληηθαζίζηαηαη κε άιινλ έγθπξν αληαπνθξηλφκελν ζηε βνχιεζε ησλ
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
24.- Σπρφλ κε άζθεζε απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο πνπ πεγάδνπλ
απφ ηε ζχκβαζε απηή δελ ζεκαίλεη παξαίηεζε απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπο νχηε απνθιείεηαη ε κεηαγελέζηεξε
άζθεζή ηνπο.
25.- Γηα ηελ επίιπζε θάζε δηέλεμεο ή δηαθνξάο ζρεηηθψλ κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε αξκφδηα νξίδνληαη ηα
Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.
Η παξνχζα έγηλε ηξία (3) αληίηππα, έιαβε δε ν θάζε έλαο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο απφ έλα φκνην, ην δε
ηξίην ζα ππνβιεζεί ζην Τπνπξγείν Τγείαο.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙΓΙΑ ΣΟ Σ.Τ.Π.Δ.Σ.
Η ΠΡΟΔΓΡΟ

ΓΙΑ ΣΟΝ Φ..Α
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
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