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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 
 

επί ηνπ Ν. 4600/2019  

«Εθζπγρξνληζκφο θαη Αλακφξθσζε Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ Θδησηηθψλ Κιηληθψλ, 

χζηαζε Εζληθνχ Οξγαληζκνχ Δεκφζηαο Τγείαο χζηαζε Εζληθνχ Οξγαληζκνχ 

Δεκφζηαο Τγείαο, χζηαζε Εζληθνχ Θλζηηηνχηνπ Νενπιαζηψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

 

 

Σελ 9.3.2019 δεκνζηεχζεθε ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ν 

Ν.4600/2019 κε ηίηιν «Δθζπγρξνληζκόο θαη Αλακόξθσζε Θεζκηθνύ Πιαηζίνπ 

Ιδησηηθώλ Κιηληθώλ, Σύζηαζε Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Γεκόζηαο Υγείαο Σύζηαζε Δζληθνύ 

Οξγαληζκνύ Γεκόζηαο Υγείαο, Σύζηαζε Δζληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Νενπιαζηώλ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο».(ΦΕΚ Α΄43/09.03.2019) 

Οη ζεκαληηθφηεξεο ηνκέο πνπ επέξρνληαη – κεηαμχ άιισλ - κε ηνλ 

πξναλαθεξζέληα Ν.4600/2019 αθνξνχλ α/ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ παγίνπ αηηήκαηνο 

ηνπ Φαξκαθεπηηθνχ πιιφγνπ Αηηηθήο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ Δηθαζηηθνχ 

Λεηηνπξγνχ σο Πξνέδξνπ ησλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ ησλ Φαξκαθεπηηθψλ 

πιιφγσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνληαη ε ακεξνιεςία θαη ε δηαθάλεηα θαηά ηελ 

εθδίθαζε πεηζαξρηθψλ ππνζέζεσλ, β/ ζηε λνκηκνπνίεζε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ επνρηθνχ 

εκβνιηαζκνχ θαη ηνπ αληηηεηαληθνχ νξνχ ζηα θαξκαθεία θαη γ/ ζηελ πξφβιεςε ηεο 

απνδεκίσζεο ζπληαγψλ θαη γλσκαηεχζεσλ αλαμηνπαζνχλησλ θαξκαθνπνηψλ απφ 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο, δ/ ζηελ αιιαγή ηνπ ηχπνπ ησλ ζπληαγψλ λαξθσηηθψλ 

θαξκάθσλ θαη ε/ ζηε δπλαηφηεηα ηεο ρνξήγεζεο αλαζηνιήο ζην ζηάδην 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ ΕΟΠΤΤ. 

Αμηνζεκείσηα παξίζηαληαη ηα αθφινπζα άξζξα ηνπ λνκνζεηήκαηνο ρσξίο λα 

αθνινπζείηαη ε ζεηξά πνπ έρνπλ ζην νηθείν λνκνζέηεκα: 

1.Με ην άξζξν 160 «Ρπζκίζεηο Φαξκαθείσλ θαη Ζεηεκάησλ Δεκφζηαο 

Τγείαο» θαη εηδηθψηεξα κε ηελ παξ. 1 επηηξέπεηαη ζηα ηδησηηθά θαξκαθεία, ζηα 

πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο σο Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, ν 

αδεηνύρνο θαξκαθνπνηόο λα πξνβαίλεη ζηε δηελέξγεηα επνρηθνύ εκβνιηαζκνύ θαη 

ζηε ρνξήγεζε αληηηεηαληθνύ νξνύ ζηνπο πνιίηεο, χζηεξα απφ ζρεηηθή 

πηζηνπνίεζε.  

Οη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία ηεο πξναλαθεξφκελεο 

πηζηνπνίεζεο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 
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γλψκε ηνπ Παλειιήληνπ Φαξκαθεπηηθνχ πιιφγνπ. Πξέπεη, επνκέλσο, ν ΠΦ λα 

εηζεγεζεί άκεζα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πιαηζίνπ. 

Με ηελ παξ. 2 εηζάγεηαη πξόβιεςε γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

απνδεκίσζεο από ηνλ ΕΟΠΤΤ ησλ ζπληαγώλ θαη γλσκαηεύζεσλ ησλ 

θαξκαθνπνηώλ ησλ πεξηνρώλ πνπ έρνπλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο ιφγσ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ πνπ έρνπλ ζπκβεί πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

λφκνπ(Μάλδξα θαη Μάηη), αθφκε θαη εάλ έρνπλ απσιεζζεί ή θαηαζηξαθεί ηα 

απαηηνχκελα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ζπλεπεία ηεο αλσηέξσ θπζηθήο θαηαζηξνθήο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξφβιεςεο απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, κεηά 

απφ γλψκε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ε.Ο.Π.Τ.Τ., πνπ ζα ξπζκίδεη ηε 

δηαδηθαζία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα.  

Με ηελ παξ. 3, αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 63 ηνπ λ. 3601/1928 (Α΄ 119) πεξί 

πεηζαξρηθώλ ζπκβνπιίσλ, ην νπνίν ιφγσ ζπνπδαηφηεηαο παξαηίζεηαη απηνχζην σο 

εμήο:  

«1. Σηελ έδξα ηνπ Φαξκαθεπηηθνύ Σπιιόγνπ κε ηα πεξηζζόηεξα κέιε θάζε 

Πεξηθέξεηαο ηεο ρώξαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 3852/2010 (Α΄ 87) θαη 

κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 εηδηθά γηα ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, 

ζπληζηάηαη πεληακειέο Πεηζαξρηθό Σπκβνύιην, ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ νπνίνπ 

πεξηιακβάλνληαη όια ηα κέιε ησλ ιεηηνπξγνύλησλ ζε απηήλ θαξκαθεπηηθώλ 

ζπιιόγσλ θαη ην νπνίν ζπγθξνηείηαη: 

 Α. Από έλαλ ελ ελεργεία Δηθαζηή θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, εθ ησλ 

ππεξεηνύλησλ ζην αξκόδην Δηοηθεηηθό Πρφηοδηθείο ηεο έδξαο ηνπ 

Φαξκαθεπηηθνύ Σπιιόγνπ κε ηα πεξηζζόηεξα κέιε θάζε Πεξηθέξεηαο, φς 

Προέδροσ ηοσ Πεηζαρτηθού Σσκβοσιίοσ, νξηδνκέλνπ από ην Τξηκειέο 

Σπκβνύιην Γηνίθεζεο ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ 

θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ σο άλσ Φαξκαθεπηηθνύ Σπιιόγνπ. 

 Β. Από ηνλ Πρόεδρο ηοσ Φαρκαθεσηηθού Σσιιόγοσ κε ηα πεξηζζόηεξα κέιε 

πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ηνλ λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ. 

 Γ. Από ηρία (3) κέιε - θαρκαθοποηούς, κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο ηνπο, 

πνπ πξνέξρνληαη από ηνπο ιεηηνπξγνύληεο ζηελ Πεξηθέξεηα Φαξκαθεπηηθνύο 

Σπιιόγνπο, εθόζνλ έρνπλ ηα θαηά ην άξζξν 21 ηνπ παξόληνο λόκνπ πξνζόληα 

θαη εθιέγοληαη θαηά ηηο αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή ηεο δηνίθεζή ηνπο. Η 
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παξαπάλσ εθινγή ησλ ηξηώλ κειώλ, κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο ηνπο, 

ελεξγείηαη σο εμήο: Σηηο πεξηθέξεηεο πνπ ιεηηνπξγνύλ πεξηζζόηεξνη από 

ηέζζεξηο (4) Φαξκαθεπηηθνί Σύιινγνη, νη ηξεηο ζε κεγαιύηεξε δύλακε κειώλ 

εθιέγνπλ από έλα (1) κέινο. Σηηο Πεξηθέξεηεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ηξεηο (3) 

Φαξκαθεπηηθνί Σύιινγνη εθιέγεηαη έλα κέινο από θάζε Σύιινγν. Σηηο 

Πεξηθέξεηεο πνπ ιεηηνπξγνύλ δύν (2) Φαξκαθεπηηθνί Σύιινγνη, ν κεγαιύηεξνο 

ζε αξηζκό κειώλ εθιέγεη δύν (2) κέιε θαη ν δεύηεξνο έλα (1) κέινο.  

2. Εηδηθά ζηελ Περηθέρεηα Αηηηθής ζπγθξνηνύληαη δύν (2) Πεηζαξρηθά 

Σπκβνύιηα, απνηεινύκελα από πέληε (5) κέιε, σο εμήο: I) Πεηζαξρηθό 

Σπκβνύιην Φαξκαθεπηηθνύ Σπιιόγνπ Αηηηθήο, κε δηθαηνδνζία ζηα κέιε ηνπ, 

πνπ ιεηηνπξγνύλ θαξκαθείν ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο: α) Κεληξηθνύ Τνκέα 

Αζελώλ, β) Βόξεηνπ Τνκέα Αζελώλ, γ) Γπηηθνύ Τνκέα Αζελώλ, δ) Ννηίνπ 

Τνκέα Αζελώλ, ε) Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ζη) Αλαηνιηθήο Αηηηθήο (άξζξν 3 παξ. 

3 πεξίπησζε Θ΄ ηνπ λ. 3852/2010) θαη II) Πεηζαξρηθό Σπκβνύιην 

Φαξκαθεπηηθνύ Σπιιόγνπ Πεηξαηά κε δηθαηνδνζία ζηα κέιε ηνπ, πνπ 

ιεηηνπξγνύλ θαξκαθείν ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο Πεηξαηώο θαη Νήζσλ 

(άξζξν 3 παξ. 3 πεξίπησζε Θ΄ ηνπ λ. 3852/2010). Ill) Τα Πεηζαξρηθά 

Σπκβνύιηα ησλ Φαξκαθεπηηθώλ Σπιιόγσλ Αηηηθήο θαη Πεηξαηώο 

ζπγθξνηνύληαη: α) Από έλαλ ελ ελεργεία Δηθαζηή, θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

εθ ησλ ππεξεηνύλησλ ζην Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ 

Φαξκαθεπηηθνύ Σπιιόγνπ, σο Πξνέδξνπ ηνπ Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ, 

νξηδνκέλνπ από ην Τξηκειέο Σπκβνύιην Γηνίθεζεο ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ σο άλσ Φαξκαθεπηηθνύ 

Σπιιόγνπ, β) από ηολ Πρόεδρο ηοσ Φαρκαθεσηηθού Σσιιόγοσ (θαη ηνλ 

λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ) θαη γ) από ηρία (3) κέιε θάζε Σσιιόγοσ, κε ηοσς 

αλαπιερφκαηηθούς ηοσς, ποσ εθιέγοληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ εθιέγεηαη ε 

δηνίθεζή ηνπο.  

3. α) Χρέε Γρακκαηέα θαη πραθηηθογράθοσ εθηειεί έλα από ηα κέιε ηοσ 

Πεηζαρτηθού Σσκβοσιίοσ εθ περηηροπής, πνπ εθιέγεηαη από ηελ νινκέιεηά 

ηνπ, κε απόιπηε πιεηνςεθία. β) Τν Πεηζαξρηθό Σπκβνύιην επξίζθεηαη ζε 

απαξηία όηαλ ηα παξόληα κέιε είλαη πεξηζζόηεξα από ηα απόληα. γ) Οη 

απνθάζεηο ηνπ Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ παίξλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ 
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παξόλησλ θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ε απόθαζε είλαη ππέξ ηνπ πεηζαξρηθά 

δησθνκέλνπ. 

 4. Τν από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 1384/1938 (Α΄ 362), 

πξνβιεπόκελν παράβοιο γηα ηελ θαηάζεζε έθεζες ελώπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ 

Φαξκαθεπηηθνύ Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ νξίδεηαη ζην πνζό ησλ 

πεληαθόζηφλ (500) εσρώ θαη θαηαηίζεηαη ζηνλ Φαξκαθεπηηθό Σύιινγν ηεο 

έδξαο ηεο Πεξηθεξείαο όπνπ ιεηηνπξγεί ην Πεηζαξρηθό Σπκβνύιην. Τν 

παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ αζθήζαληα ηελ έθεζε, αλ αζσσζεί, θαη 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Σπιιόγνπ, αλ απνξξηθζεί.  

5. Με θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Υγείαο θαη Οηθνλνκηθώλ θαζνξίδεηαη ε 

απνδεκίσζε αλά ζπλεδξίαζε ησλ κειώλ ησλ Πεηζαξρηθώλ Σπκβνπιίσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο.».  

6. Τα πθηζηάκελα έσο ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο Πεηζαξρηθά Σπκβνύιηα 

ησλ Φαξκαθεπηηθώλ Σπιιόγσλ αλαζσγθροηούληαη κε ηελ προβιεπόκελε 

ζηελ παράγραθο 3 ηοσ παρόληος ζύλζεζε, δειαδή κε έλαλ ελ ελεργεία 

Δηθαζηή, θαηά ηα αλσηέξσ, σο Πξόεδξν ηνπ Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηνλ 

αληίζηνηρν Πξόεδξν ηνπ Φαξκαθεπηηθνύ Σπιιόγνπ πνπ ιεηηνπξγεί Πεηζαξρηθό, 

κε ηνπο λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ σο κέινο θαη ηα αηξεηά κέιε νη νπνίνη έρνπλ 

ήδε εθιεγεί γηα ηε ζπκκεηνρή ζε Πεηζαξρηθά Σπκβνύιηα κε ηνπο λόκηκνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο έσο ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο. Οη εθθρεκείς πεηζαρτηθές 

σποζέζεης δηαβηβάδοληαη άκεζα ζηα ζπγθξνηεζέληα σο άλσ Πεηζαξρηθά 

Σπκβνύιηα.» 

 

εκεησηένλ φηη ν Φαξκαθεπηηθφο χιινγνο Αηηηθήο έρεη ελεξγήζεη ήδε ηα 

δένληα γηα ηελ ηνπνζέηεζε Δηθαζηηθνχ Λεηηνπξγνχ θαη φηη νη ππνζέζεηο πνπ 

εθθξεκνχλ δελ παξαγξάθνληαη. 

 

2. Με ην άξζξν 44(«Δηαθίλεζε  θαξκάθσλ») νξίδεηαη φηη ν εθνδηαζκφο ησλ 

θαξκαθείσλ ησλ Θδησηηθψλ Κιηληθψλ κε θαξκαθεπηηθά πξντφληα, θαζψο θαη ε 

δηαθίλεζε ηνπο, πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ αζζελώλ πνπ 

λνζειεύνληαη ζε απηέο θαηαπαγνξεύεηαη θάζε κεηαπώιεζε ζε ηξίηνπο κε 
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επαπεηινχκελε πνηλή ηελ αθαίξεζε ηεο άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Θδησηηθήο Κιηληθήο γηα 

δηάζηεκα απφ έμη (6) έσο δψδεθα (12) κήλεο. 

 

3.Mε ην άξζξν90θαζηεξψλεηαη φηη γηα ζπληαγέο πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο ησλ 

πηλάθσλ Α΄-Δ΄ ηνπ άξζ. 1 λ. 3459/2006 θαη ηεο παξ. 8 ηνπ άξζ. 1 ηνπ ΠΔ 148/2007 ε 

ζπληαγή θαηαρσξίδεηαη ειεθηξνληθά θαη θέξεη εηδηθή ζήκαλζε κε αλαγξαθή ηεο 

θξάζεο «ΕΘΔΘΚΗ ΤΝΣΑΓΗ ΝΑΡΚΩΣΘΚΩΝ». ε θάζε ηέηνηα ζπληαγή 

πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά νπζίεο ησλ πηλάθσλ Α΄-Δ΄ θαη ππνρξεσηηθά 

πεξηιακβάλνληαη ΜΟΝΟ ηδηνζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο νπζίεοΜΟΝΟ 

ηνπ ηδίνπ πίλαθα. 

Καηά ηελ άπνςή κνπ, ε ελ ζέκαηη δηάηαμε εηζάγεη ηελ αηπρή θξάζε ΕΘΔΘΚΗ 

ΤΝΣΑΓΗ ΝΑΡΚΩΣΘΚΩΝ, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη θηλδχλνπο ζχγρπζεο ησλ 

δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ πνπ ζα επηιεθζνχλ ζρεηηθψλ πνηληθψλ ππνζέζεσλ, θαζ΄ φζνλ 

ζε φιν ην πιέγκα ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ε έλλνηα ηεο «εηδηθήο ζπληαγήο» δελ 

αθνξνχζε κέρξη ζήκεξα ηηο νπζίεο ηνπ πίλαθα Δ΄ πνπ, σο γλσζηφλ, ρνξεγνχληαη κε 

«ΑΠΛΗ ΤΝΣΑΓΗ ΝΑΡΚΩΣΘΚΩΝ» (δει. αζεψξεηε κνλφγξακκε ζπληαγή) 

Επίζεο, εηζάγεηαη ε ππνρξέσζε ε ζπληαγή πνπ πεξηέρεη νπζίεο ησλ πηλάθσλ 

Α΄-Δ΄ λα  ηππψλεηαη απφ ην γηαηξφ θαη λα θπιάζζεηαη επί ηξηεηία, ελψ αιιάδνπλ νη 

εκεξήζηεο δφζεηο ησλ Ναξθσηηθψλ Οπζηψλ ηνπ Κξαηηθνχ Μνλνπσιίνπ. 

 

4.Με ην Άξζξν 92(«Δείθηεο Ειέγρνπ πληαγνγξάθεζεο Ε.Ο.Π.Τ.Τ.») 

πξνβιέπεηαη φηη γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπληαγψλ απφ ηα ηδησηηθά 

θαξκαθεία ιακβάλνληαη ππ΄ φςηλ νη θάησζη δείθηεο αμηνιφγεζεο: α. Πνζνζηό 

ζπληαγώλ εθηέιεζεο ζπγθεθξηκέλνπ ηαηξνύ ζην θαξκαθείν. β. Πνζνζηφ 

εκβαιιαγίσλ εθηέιεζεο αλά θαξκαθεπηηθή εηαηξεία. γ. Πνζνζηφ γελνζήκσλ δ. 

Δαπάλε ζηνλ Οξγαληζκό γηα θάζε ηδησηηθφ θαξκαθείν. ε. Μέζνο αξηζκόο 

ζπληαγώλ αλά δηθαηνύρν. ζη. Μέζε πνζόηεηα αλά δηθαηνχρν (ζε θνπηηά αλά 

αζθαιηζκέλν). δ. Μέζε δαπάλε αλά δηθαηνχρν. ε. Μέζε δαπάλε αλά ζπληαγή. ζ. 

Πνζνζηφ δαπάλεο ζε on-patent. η. Πνζνζηφ δαπάλεο ηνπ πξώηνπ ζπληαγνγξάθνπ 

ηαηξνχ. ηα. Πνζνζηφ δαπάλεο από ηνλ πξώην δηθαηνύρν ζε θαηαλάισζε. ηβ. 

Πνζνζηφ δαπάλεο ζε πξώηε θαξκαθεπηηθή εηαηξεία. ηγ. Πνζνζηφ off-patent πξνο 

άζξνηζκα γελνζήκσλ θαη off– patent.  
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Σα θαξκαθεία, ησλ νπνίσλ ε ηηκή ελόο από ηα θξηηήξηα α΄ έσο ηγ΄, 

βξίζθεηαη ζην πςειόηεξν 0,1 % πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ ηηκώλ πνπ 

ιακβάλνληαη από όια ηα θαξκαθεία γηα θάζε θξηηήξην ρσξηζηά ππνβάιινληαη ζε 

έιεγρν ηνπ ζπλόινπ ησλ εθηειεζζέλησλ ζπληαγψλ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο(αλ θξηζεί 

αλαγθαίν γίλεηαη θαη επηηφπηνο έιεγρνο).  

Εθ΄ φζνλ δηαπηζησζεί παξάβαζε, νη θαξκαθνπνηνί θαινχληαη ζε παξνρή 

εμεγήζεσλ, νη νπνίεο ππνβάιινληαη κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 

εκέξα πνπ ιακβάλεηαη ην ζρεηηθφ έγγξαθν θαη αθνινχζσο επηβάιινληαη νη θπξψζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ π.δ. 121/2008, απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. 

 Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ν θαξκαθνπνηφο κπνξεί λα αζθήζεη, κέζα ζε 

ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Δ ηνπ 

Ε.Ο.Π.Τ.Τ..  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε 

άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο θαη’ 

αξρήλ δελ αλαζηέιιεηαη ε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο επηβνιήο θπξψζεσλ.  

Καη’ εμαίξεζε ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. κπνξεί κε 

αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ λα αλαζηείιεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επηβνιήο 

θπξώζεσλ ζε πεξίπησζε εκπξόζεζκεο άζθεζεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο απφ 

πξφζσπα πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ, εθφζνλ ζπληξέρεη κία απφ ηηο εμήο 

πεξηπηψζεηο: α) ε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή είλαη πξνδήισο βάζηκε επί ηεο νπζίαο ηεο 

ή β) ε δεκία πνπ πξφθεηηαη λα ππνζηεί ν πξνζθεχγσλ, ζηαζκηδφκελε πξνο ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, είλαη κε επαλνξζψζηκε. 

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ πξνθχπηνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο νηθνλνκηθήο 

δεκίαο ηνπ Ε.Ο.Π.Τ.Τ., ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην απηνχ κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ 

αλαζηνιή ηεο κεηαμύ ηνπ θαξκαθνπνηνύ θαη ηνπ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. ζύκβαζεο γηα όζν 

δηάζηεκα δηαξθεί ν έιεγρνο.  

Σν πξόζηηκν πνπ επηβάιιεηαη παξαθξαηείηαη απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο 

επφκελνπο ινγαξηαζκνχο ζπληαγψλ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. ηνπ.  

Επίζεο, κε ην ίδην άξζξν πξνβιέπεηαη φηη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο 

κπνξεί α/ λα ηίζεληαη θιεηζηνί πξνυπνινγηζκνί, ζηφρνη θαη φξηα (πιαθφλ) πνπ 

γλσζηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

θαζεκεξηλά ζηνπο ηαηξνχο Ε.Ο.Π.Τ.Τ. αλά εηδηθφηεηα θαζψο θαη ινηπά αλαγθαία 
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κέηξα ειέγρνπ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο. Επίζεο, πξνβιέπεηαη φηη ε ζπληαγνγξάθεζε 

ησλ θαξκάθσλ δχλαηαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ πάζεζε ηνπ αζζελνχο, (International 

Classification of Disease) θαη β/ λα θαζνξίδνληαη νη ειάρηζηνη πνζνζηηαίνη ζηφρνη 

ζπληαγνγξάθεζεο γελνζήκσλ θαξκάθσλ θαη ην ζχζηεκα λα ελεκεξψλεη θαζεκεξηλά 

ηνλ ηαηξφ γηα ην πνζνζηφ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο γελνζήκσλ ζηηο ζεξαπεπηηθέο 

θαηεγνξίεο πνπ έρεη ζπληαγνγξαθήζεη θαζψο θαη γηα ην κέζν πνζνζηφ ηνπ ζηφρνπ 

ζπληαγνγξάθεζεο γελνζήκσλ πνπ έρεη επηηεπρζεί.  

Οη θαξκαθνπνηνί είλαη ππνρξεσκέλνη θαηά ηελ εθηέιεζε ζπληαγώλ λα 

αθνινπζνύλ ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 46, παξ. β΄ ηνπ 

λ. 4316/2014.(«46 β) Οι θαρμακοποιοί είναι σποτρεωμένοι να διαθέηοσν ως απόθεμα και να 

τορηγούν ηο θαρμακεσηικό προϊόν με ηη ταμηλόηερη λιανική ηιμή για κάθε δραζηική οσζία, 

περιεκηικόηηηα και ζσζκεσαζία, από ηα θάρμακα ηοσ θεηικού καηαλόγοσ ζσνηαγογραθούμενων 

προϊόνηων»). 

Απφ ηελ εθαξκνγή ησλ νξίσλ ζηε ζπληαγνγξάθεζε εμαηξείηαη ε 

ζπληαγνγξάθεζε πνπ αθνξά ζε ρξφληνπο λεθξνπαζείο ηειηθνχ ζηαδίνπ (ππφ 

αηκνθάζαξζε, ππφ πεξηηνλατθή δηχιηζε θαη ππφ κεηακφζρεπζε), ζε θαξδηνπαζείο 

ηειηθνχ ζηαδίνπ φπσο κεραληθή θαξδηά, αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ, κεηακφζρεπζε 

θαξδηάο), ζε αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ επαηηθή αλεπάξθεηα (επαηηθή αλεπάξθεηα 

ηειηθνχ ζηαδίνπ, κε αληηξξνπνχκελε θίξξσζε, κεηακφζρεπζε ήπαηνο), ζε 

κεηακνζρεπζέληεο ξεπζηψλ ή ζπκπαγψλ νξγάλσλ, ζε θαξθηλνπαζείο γηα ηε ζεξαπεία 

θαη αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ απφ λενπιάζκαηα φισλ ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη ιεπραηκίεο, ζε πάζρνληεο απφ κεζνγεηαθή αλαηκία, ζε πάζρνληεο 

απφ θπζηηθή ίλσζε θαη ζε αζζελείο κε πλεπκνληθή ππέξηαζε. Εμαηξνύληαη επίζεο 

ηα εκβόιηα ηνπ Εζληθνύ Πξνγξάκκαηνο Εκβνιηαζκώλ γηα παηδηά θαη εθήβνπο, 

θαη ηα θάξκαθα ησλ νπνίσλ ηε ρξήζε πξνεγθξίλεη ν Ε.Ο.Π.Τ.Τ. κέζσ ησλ 

επηηξνπώλ ηνπ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, κπνξεί λα εμαηξνχληαη απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξνχζεο επηπιένλ θαηεγνξίεο. Επηπξφζζεηα παξέρεηαη ε 

δπλαηόηεηα κε απόθαζε ηνπ Δ.. ηνπ Ε.Ο.Π.Τ.Τ. λα εμαηξνύληαη θαη 

κεκνλσκέλνη αζζελείο (κνλαδηθά ΑΜΚΑ) πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

πγείαο πνπ απαηηνχλ ηε ιήςε δαπαλεξψλ ζεξαπεηψλ 

Γηα ηνπο ηαηξνχο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο αλσηέξσ 

παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη ηα φξηα πνπ πξνβιέπνληαη 

επηβάιινληαη έιεγρνη θαη θπξψζεηο. 
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Οη παξαβάζεηο ησλ θαξκαθνπνηώλ θαη ησλ ηαηξώλ γλσζηνπνηνύληαη θαη 

ζηνλ νηθείν Φαξκαθεπηηθό θαη Ιαηξηθό ύιινγν, αληίζηνηρα, γηα ηελ άζθεζε 

πεηζαξρηθώλ δηώμεσλ. 

Σέινο κε ην άξζξν Άξζξν 104,  δχλαληαη πιένλ νη αλαζθάιηζηνη πνιίηεο λα 

ζπληαγνγξαθνχλ ηα θάξκαθα  ηνπο θαη ζε ηδηψηεο ηαηξνχο.  

 

Εηδηθφηεξα ην άξζξν αλαθέξεη :  
 

«Κάισυε ζε Αλαζθάιηζηοσς Ποιίηες ηοσ λ. 4368/2016 

Σηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4368/2016 (Α΄ 21) επέξρνληαη νη εμήο αιιαγέο: 

α) νη ιέμεηο «ησλ Μνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Υγείαο» 

αληηθαζίζηαληαη από ηε θξάζε «όισλ ησλ δεκόζησλ κνλάδσλ παξνρήο ππεξεζηώλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Υγείαο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 3 

ηνπ λ. 4486/2017» θαη 

β) πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν εδάθην σο εμήο: Οη πηζηνπνηεκέλνη ζην Σύζηεκα Ηιεθηξνληθήο 

Σπληαγνγξάθεζεο (Σ.Η.Σ.) ηαηξνί έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπληαγνγξαθνύλ θάξκαθα, 

ζεξαπεπηηθέο πξάμεηο θαη δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ζηνπο αλαζθάιηζηνπο θαη τις επάισηεο 

θνηλσληθέο νκάδεο, όπσο απηέο νξίδνληαη αλσηέξσ. Οη σο άλσ ζεξαπεπηηθέο πξάμεηο θαη 

δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζε δεκόζηεο δνκέο πγείαο.» 

 

 

 

Αζήλα 15.03.2019 

 

 

νθία Αγγέινπ 

Ννκηθή χκβνπινο  

Φαξκαθεπηηθνχ πιιφγνπ Αηηηθήο ΝΠΔΔ 


