
ΘΔΜΑ: «Κανόνερ ςνηαγογπάθηζηρ». 

 

Θέηνπκε ππόςε ζαο όηη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ηνλ Δληαίν 

Καλνληζκό Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο ΔΟΠΤΤ θαη ηηο εγγπθιίνπο πνπ έρνπλ εθδνζεί 

από ηνλ Οξγαληζκό, ηζρύνπλ νη αθόινπζνη θαλόλεο ζπληαγνγξάθεζεο πνπ νθείινπλ λα 

αθνινπζνύλ νη ηαηξνί πνπ ζπληαγνγξαθνύλ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Οξγαληζκνύ. 

Α. Ιαηποί πος ζςνηαγογπαθούν για αζθαλιζμένοςρ ηος ΔΟΠΤΤ 

 Η  ζπληαγνγξάθεζε γηα αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ κπνξεί λα γίλεηαη από: 

 Ιαηξνύο ΔΟΠΤΤ κόληκνπο θαη κε ζύκβαζε πνπ απαζρνινύληαη ζηα πνιπταηξεία 

θαη ηαηξεία ΔΟΠΤΤ. 

 Οηθνγελεηαθνύο ηαηξνύο θαη ηαηξνύο νη νπνίνη ζπκβάιινληαη κε ηνλ ΔΟΠΤΤ. 

(κε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ νξίδεηαη γηα ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε 

ηνλ θνξέα  ηαηξνύο ην αλώηαην όξην επηζθέςεσλ θαη ακνηβήο  αλά επίζθεςε θαη 

κόλνλ κε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε εθηόο από ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο  όπνπ ε παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα γίλεηαη ρεηξόγξαθα 

ζην εληαίν ζπληαγνιόγην ηνπ πξώελ ΙΚΑ - ΔΣΑΜ.) 

 Δηδηθεπκέλνπο ηαηξνύο ησλ εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ ησλ θξαηηθώλ, ησλ 

ζηξαηησηηθώλ θαη παλεπηζηεκηαθώλ λνζνθνκείσλ πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζηελ 

ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε. 

 Δηδηθεπκέλνπο ηαηξνύο θαη ππόρξενπο ππεξεζίαο ππαίζξνπ ησλ Κέληξσλ Τγείαο 

θαη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ ηαηξείσλ πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή 

ζπληαγνγξάθεζε.  

 Πηζηνπνηεκέλνπο εηδηθεπόκελνπο ηαηξνύο ησλ εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ ησλ 

Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ θαη ησλ άιισλ θξαηηθώλ λνζνθνκείσλ θαζώο θαη ησλ 

Κέληξσλ Τγείαο. 
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ΑΝΑΡΣΗΣΈΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-249



 Ιαηξνύο εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ ηδησηηθώλ λνζνθνκείσλ κε θεξδνζθνπηθνύ 

ραξαθηήξα πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε. 

 Ιαηξνύο ηνπ ηαηξείνπ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ,  

 Ιαηξνύο πνπ εξγάδνληαη ζηα Τπνπξγεία θαη  

 Ιαηξνύο ησλ ηαηξείσλ ησλ σκάησλ Αζθαιείαο (Διιεληθή Αζηπλνκία 

θαη Ππξνζβεζηηθό ώκα),  

μόνο με ηην Ηλεκηπονική ςνηαγογπάθηζη, κεηά από ζρεηηθή πηζηνπνίεζε.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε ζα εθαξκόδεηαη άκεζα θαη 

ζηηο Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΔΟΠΤΤ, εθόζνλ νινθιεξσζεί ε αγνξά εμνπιηζκνύ  

θαη ε ειεθηξνληθή δηαζύλδεζε ησλ Μνλάδσλ.  

 Δπηπιένλ κπνξνύλ λα ζπληαγνγξαθνύλ 

 κε ζπκβεβιεκέλνη κε ην ΔΟΠΤΤ ηδηώηεο ηαηξνί  πηζηνπνηεκέλνη ζηελ 

ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε (κε ηδησηηθή δαπάλε) γηα ηελ έθδνζε κόλν 

ειεθηξνληθώλ ζπληαγώλ,  

 ηδηώηεο ηαηξνί πηζηνπνηεκέλνη ζηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε, πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κε ΚΑΠΗ θαη Μνλάδεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ θαη κόλν γηα 

ηελ έθδνζε ειεθηξνληθώλ ζπληαγώλ (νη επηζθέςεηο δελ ζα ρξεώλνληαη ζηνλ 

Οξγαληζκό). 

Οη ηδηώηεο ηαηξνί κπνξνύλ  λα ζπληαγνγξαθνύλ κέρξη 2 ζπληαγέο ην κήλα γηα 

θάζε αζθαιηζκέλν θαη αγσγή πνπ θαιύπηεη αλάγθεο κελόο ή ηξηκήλνπ γηα 

ρξόληεο παζήζεηο. 

Από ηα αλσηέξσ εμαηξνύληαη νη ηδηώηεο αιιεξγηνιόγνη ηαηξνί, ζηνπο νπνίνπο 

ρνξεγνύληαη πληαγνιόγηα Δληαίνπ Σύπνπ, δεδνκέλνπ όηη ηα εκβόιηα 

απεπαηζζεηνπνίεζεο δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην ύζηεκα Ηιεθηξνληθήο 

πληαγνγξάθεζεο. 

 

Β. Γενικέρ οδηγίερ ζςνηαγογπάθηζηρ :  

Οη ηαηξνί πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ, ζύκθσλα κε 

ηελ παξ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Α ηνπ παξόληνο νθείινπλ : 

 Να ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο  (ΠΓ 121/08), ηνπο όξνπο 

ησλ ζπκβάζεσλ, ηελ ηαηξηθή δενληνινγία, ηνλ Δληαίν Καλνληζκό Παξνρώλ θαη 

ηηο εγθπθιίνπο ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ θαη ηνπ ΔΟΠΤΤ πνπ εθδίδνληαη 

θάζε θνξά ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν, ρξόλν θαη ηνπο όξνπο παξνρήο θαξκαθεπηηθήο 

πεξίζαιςεο. 

 Να ειέγρνπλ ην βηβιηάξην πγείαο θαη λα δηαπηζηώλνπλ εάλ ην πξόζσπν πνπ 

πξνζέξρεηαη γηα εμέηαζε ηαπηίδεηαη κε απηό πνπ αλαγξάθεηαη ή εηθνλίδεηαη ζην 

βηβιηάξην πγείαο, βεβαηώλνληαο παξάιιεια όηη ππάξρεη αζθαιηζηηθή ηθαλόηεηα. 

 Να θαηαρσξνύλ ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή ζην βηβιηάξην πγείαο γηα 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ηνπ ΟΓΑ θαη ζηα αληίγξαθα ησλ εληνιώλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα αζθαιηζκέλνπο ΟΠΑΓ, ΟΑΔΔ θαη ΣΤΓΚΤ. Να 

ειέγρνπλ ηηο θαηαρσξήζεηο γηα ηπρόλ πξνεγνύκελε θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα 

ηελ ίδηα λόζν. 
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 Να εμεηάδνπλ ηνλ αζθαιηζκέλν πξηλ ρνξεγήζνπλ ηε ζπληαγή.  

 Οη ηαηξνί ππνρξενύληαη λα εγγξαθνύλ σο ρξήζηεο ζην ζύζηεκα ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο θαη λα θαηαρσξνύλ θαηά ηε δηαδηθαζία  ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο όια ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία κε βάζε ην άξζξν 3 ηνπ Νόκνπ 

3892/10. 

 ε πεξίπησζε πνπ είλαη αδύλαηε ε πξόζβαζε ζην ζύζηεκα ειεθηξνληθήο 

ζπληαγνγξάθεζεο, είλαη δπλαηή ε έθδνζε ρεηξόγξαθεο ζπληαγήο, ζην 

ζπληαγνιόγην εληαίνπ ηύπνπ όπνπ θαηαρσξνύληαη όια ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία 

κε βάζε ην ΠΓ 89/98. 

Καζώο θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε ειεθηξνληθή θαηαρώξεζε όισλ ησλ 

ζπληαγώλ θαξκάθσλ από ηα θαξκαθεία πξνο ηνπο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο 

(λ. 4052/2012) αλεμάξηεηα ηνπ ηξόπνπ ζπληαγνγξάθεζεο ηεο ζπληαγήο από ηνλ 

ηαηξό (ειεθηξνληθή ή ρεηξόγξαθε), πξνβιέπεηαη όηη γηα θάζε ρεηξόγξαθε 

ζπληαγή πνπ θαηαρσξείηαη ειεθηξνληθά από ηα θαξκαθεία πξνο ηνπο Φ.Κ.Α., νη 

ηαηξνί πνπ ζπληαγνγξαθνύλ ρεηξόγξαθα επηβαξύλνληαη κε ηελ θαηαβνιή πνζνύ 

απνδεκίσζεο πξνο ηα θαξκαθεία πνπ θαηαρσξνύλ ηηο ζπληαγέο. Υεηξόγξαθεο 

ζπληαγέο ζε θακία πεξίπησζε δελ απνδεκηώλνληαη από ηνπο Φ.Κ.Α. θαη ηα 

θαξκαθεία δελ κπνξνύλ λα απαηηήζνπλ πιεξσκή γηα ηηο ζπληαγέο απηέο. 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. ΓΤΓ3(α)/νηθ. ΓΤ/148 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο νξίζηεθε ην ύςνο ηνπ πνζνύ, ν ηξόπνο είζπξαμεο θαη 

θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο δηάηαμεο, ελώ κε ην ππ’ 

αξηζκ. 10480/14-03-2012 έγγξαθν ΔΟΠΤΤ ε εθαξκνγή ηνπ λένπ κέηξνπ 

αλαζηέιιεηαη κέρξη λεσηέξαο. 

 Να ζπληαγνγξαθνύλ ηδηνζθεπάζκαηα θαξκαθεπηηθήο δξάζεο ζρεηηθήο κε ηε 

λόζν θαη κόλν γηα ηηο εγθεθξηκέλεο ηνπο ελδείμεηο θαη ηελ εγθεθξηκέλε 

δνζνινγία όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ πεξίιεςε ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ 

πξνηόληνο (SPC)  θαη κόλν γηα λνζήκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ/ηνο 121/08 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Νόκνπ 3457/06. 

 ύκθσλα κε ην λ. 4052/2012, από 1εο Απξηιίνπ 2012 όινη νη ηαηξνί ζα 

ζπληαγνγξαθνύλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ ΦΚΑ θάλνληαο απνθιεηζηηθά ρξήζε 

ηεο ρεκηθήο νλνκαζίαο (δξαζηηθή νπζία) ησλ θαξκάθσλ ησλ δέθα (10) 

κεγαιπηέξσλ ζε θαηαλάισζε δξαζηηθώλ νπζηώλ, γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ 

θάξκαθα κε δίπισκα επξεζηηερλίαο θαη γελόζεκα, εμαηξνπκέλσλ απηώλ γηα ηηο 

ρξόληεο παζήζεηο. Με ηελ ππ’ αξηζκ. αξηζκ. ΓΤΓ3(α)/νηθ. ΓΤ/149 απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαζνξίζηεθαλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο. Από 1εο Ινπλίνπ 2012 ε 

ζπληαγνγξάθεζε κε βάζε ηε δξαζηηθή νπζία θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή θαη 

θαζνιηθή. 

Ο Δζληθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ θαηαξηίδεη θαηάινγν κε ηηο ρεκηθέο 

νλνκαζίεο ησλ δξαζηηθώλ νπζηώλ θαη ηα αληίζηνηρα εκπνξηθά νλόκαηα όισλ 

ησλ θαξκάθσλ, ηνλ νπνίνλ αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ κέρξη 31Μαξηίνπ 2012. 

 Να κελ επαλαιακβάλνπλ ηε ζπληαγή θαξκάθσλ, εθόζνλ από ηε δνζνινγία πνπ 

ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ζηε ζπληαγή θαη ην ρξόλν ιήςεο, δε δηθαηνινγείηαη ε 

αλάισζε ησλ ρνξεγεζέλησλ κε ηελ πξνεγνύκελε ζπληαγή. 
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 Οη ηαηξνί ππνρξενύληαη λα  αλαγξάθνπλ κόλν κία κνλάδα ηδηνζθεπάζκαηνο ζηηο 

πεξηπηώζεηο νμέσλ πεξηζηαηηθώλ όηαλ εθηηκνύλ όηη ε δηάγλσζε δελ είλαη 

απόιπηα αζθαιήο θαη θξίλνπλ όηη γηα ην ιόγν απηό δελ ππάξρεη βεβαηόηεηα γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο. Πεξηζζόηεξα ηεο κίαο κνλάδαο 

ηδηνζθεπάζκαηνο θαη κέρξη δύν ζπληαγξαθνύληαη κόλν εθόζνλ θξίλεηαη 

απνιύησο αλαγθαίν λα ζπλερηζζεί, ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεπηηθή αγσγή ηνπ 

αζζελνύο γηα ρξνληθό δηάζηεκα, γηα ην νπνίν δελ επαξθεί ε κία κνλάδα θαη 

πάλησο όρη γηα ρξνληθό δηάζηεκα, πεξηζζόηεξν ηνπ ελόο (1) κελόο αλά ζπληαγή 

ζύκθσλα κε ηε δνζνινγία ηνπ γηαηξνύ. Σα αλσηέξσ δελ ηζρύνπλ γηα ηηο 

ζπζθεπαζίεο πνπ πεξηέρνπλ κηα δόζε, γηα ζπζθεπαζίεο ηδηνζθεπαζκάησλ 

απαξαηηήησλ γηα θαξκαθνηερληθέο εξγαζίεο. 

 ε πεξηπηώζεηο πνπ νη αζθαιηζκέλνη αθνινπζνύλ ζηαζεξή θαξκαθεπηηθή 

αγσγή, πνπ έρεη θαζνξηζηεί από εηδηθό ηαηξό, είηε θαξκαθεπηηθή αγσγή 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο δύν ή ηξηώλ κελώλ θαη πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηνύληαη νη αζθαιηζκέλνη, οι ιαηποί ηος ΔΟΠΤΤ (κόληκνη θαη 

ζπκβεβιεκέλνη) ζα πξέπεη λα εθδίδνπλ ζπληαγέο δίκελεο θαη ηξίκελεο 

δηάξθεηαο (λ. 4052/2012, άξζξν 13, παξ.15) αληίζηνηρα ζε ένα θύλλο. Οη 

ζπληαγέο ηξίκελεο δηάξθεηαο ζα εθδίδνληαη κόλν ειεθηξνληθά, όηαλ γίλεη 

ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε από ηελ ΗΓΙΚΑ. Οη ζπληαγέο δίκελεο δηάξθεηαο κπνξνύλ 

λα εθδίδνληαη θαη ρεηξόγξαθα, γηα όζν ηζρύνπλ νη ρεηξόγξαθεο, όπνπ ζα 

ζεκεηώλεηαη ην αληίζηνηρν πεδίν επί ηεο ζπληαγήο θαη νη ρεηξόγξαθεο ζα 

απαηηνύλ ζεώξεζε από ειεγθηή ηαηξό.  

 Δπίζεο παξακέλεη ε δπλαηόηεηα έθδνζεο «επαλαιακβαλόκελε ζπληαγή» 

ηξίκελεο δηάξθεηαο ζηνπο αζζελείο αζθαιηζκέλνπο πνπ πάζρνπλ από ρξόληεο 

παζήζεηο θαη αθνινπζνύλ ζηαζεξή ζεξαπεπηηθή αγσγή ζε ηπία (3) ζςνεσή 

θύλλα. 

 Οη αγξνηηθνί ηαηξνί ππνρξενύληαη λα ζπληαγνγξαθνύλ κόλν κία κνλάδα 

ηδηνζθεπάζκαηνο. Δμαηξεηηθά θαη κόλν ζε πεξίπησζε ρνξήγεζεο ελεζίκσλ 

δηαιπκάησλ κηαο δόζεο εθάζηνπ, ν αγξνηηθόο ηαηξόο δύλαηαη λα αλαγξάθεη 

πέξαλ ηεο κίαο κνλάδαο ηδηνζθεπάζκαηνο,όζε πνζόηεηα απαηηείηαη γηα ηελ 

θάιπςε ζεξαπείαο. Δπίζεο δύλαληαη λα ζπληαγνγξαθνύλ γηα ρξνλίσο πάζρνληεο 

αζθαιηζκέλνπο, ζπληαγή γηα ζεξαπεία κέρξη ελόο (1) κελόο θαζώο θαη 

«επαλαιακβαλόκελε ζπληαγή» ηξίκελεο δηάξθεηαο, κόλν βάζεη γλσκάηεπζεο 

ηνπ ηαηξνύ εηδηθόηεηαο. Η γλσκάηεπζε ηζρύεη γηα όζν ρξόλν έρεη θαζνξίζεη ν 

γηαηξόο εηδηθόηεηαο θαη πάλησο όρη πέξαλ ηεο δηεηίαο από ηελ έθδνζή ηεο. 

 Οη εηδηθεπόκελνη ζπληαγνγξαθνύλ ζε επείγνπζεο γηα ηνλ αζζελή θαηαζηάζεηο 

έλα θνπηί αλά θάξκαθν είηε ζε ρξνλίσο πάζρνληεο, κε γλσκάηεπζε εηδηθνύ, 

αληηγξάθνληαο ην όλνκα, ηελ εηδηθόηεηα θαη ην ΑΜΚΑ ηνπ ζεξάπνληα 

εηδηθεπκέλνπ ηαηξνύ θαη ηελ εκεξνκελία γλσκάηεπζεο. 

 Να κελ πξνηξέπνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηνπο αζθαιηζκέλνπο λα εθηεινύλ ηηο 

εθδηδόκελεο ζπληαγέο ζε ζπγθεθξηκέλν θαξκαθείν θαη λα κελ πξνζθνκίδνπλ νη 

ίδηνη ηηο ζπληαγέο ζην θαξκαθείν γηα εθηέιεζε. Η παξάβαζε απηή ζπλεπάγεηαη 

θαη ηελ πεηζαξρηθή δίσμε ηνπ ηαηξνύ από ηα αξκόδηα πεηζαξρηθά όξγαλα. 
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 Σα θάξκαθα πνπ ρνξεγνύληαη από ηα θαξκαθεία ηνπ νξγαληζκνύ αλαθέξνληαη 

ζηα ζρεηηθά Γ55/863/30-9-2011, Γ55/891/29-12-2011 θαη 1155/3-2-2012 

έγγξαθα ηνπ ΔΟΠΤΤ. Η δηάζεζε ησλ θαξκάθσλ απηώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ηαηξηθή ζπληαγή πνπ ζα ζπλνδεύεηαη από γλσκάηεπζε Κξαηηθνύ 

Ννζνθνκείνπ ή Ιδησηηθήο Κιηληθήο γηα ηα θάξκαθα ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 2 ηνπ 

λόκνπ 3816/2010 θαη γηα ηα ππόινηπα θάξκαθα από γλσκάηεπζε ζεξάπνληα 

όπνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ ηξόπν δηάζεζεο ηνπο. Οη ηαηξνί πνπ ζπληαγνγξαθνύλ 

θάξκαθα πνπ είλαη δεζκεπκέλα θαη ρνξεγνύληαη από ηα θαξκαθεία ηνπ 

ΔΟΠΤΤ νθείινπλ: 

 Να ηα ζπληαγνγξαθνύλ κόλν γηα ηηο εγθεθξηκέλεο από ηνλ ΔΟΦ ελδείμεηο. 

 Να θαζνδεγνύλ ηνλ αζθαιηζκέλν ζε πνηό θαξκαθείν ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ζα 

απεπζπλζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο θαη αλ ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηεί 

ην πεξηζηαηηθό από ηελ εηδηθή επηηξνπή καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ρξεηάδνληαη, ώζηε λα κελ ηαιαηπσξνύληαη νη αζθαιηζκέλνη. 

 Να κελ αλαγξάθνπλ ηα ηδηνζθεπάζκαηα απηά ζηελ ίδηα ζπληαγή κε 

θάξκαθα πνπ ρνξεγνύληαη από ηα ηδησηηθά θαξκαθεία. 

 Να αλαγξάθνπλ ζηε ζπληαγή ηελ έλδεημε «ΥΟΡΗΓΔΙΣΑΙ από ην 

……ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.». 

 Να επηζπλάπηνπλ ζηε ζπληαγή ηε γλσκάηεπζε ηαηξνύ ηεο αληίζηνηρεο 

εηδηθόηεηαο, από Γεκόζην Ννζνθνκείν ή Ιδησηηθή θιηληθή, ή ηνπ ηδίνπ εάλ 

είλαη ζπγρξόλσο θαη ζεξάπσλ ηαηξόο. 

 Να ρνξεγνύλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηπρόλ πξόζζεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 

ρνξήγεζε όπσο αλαθέξνληαη ζηα έγγξαθα Γ55/863/30-9-2011 θαη 1155/3-

2-12. 

 Όηαλ νη ηαηξνί ζπληαγνγξαθνύλ θάξκαθα πςεινύ θόζηνπο θαη εηδηθώλ 

ζεξαπεηώλ πνπ απαηηνύλ έγθξηζε από επηηξνπή ηνπ ΔΟΠΤΤ (άξζξν 9 ηνπ 

Δληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ ηνπ ΔΟΠΤΤ), ππνρξενύληαη λα εθδίδνπλ 

ζρεηηθή γλσκάηεπζε, λα ειέγρνπλ ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά θαη λα 

θαζνδεγνύλ ζρεηηθά ηνλ αζθαιηζκέλν. 

 Δηδηθόηεξα γηα ηελ ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ πνπ δελ θπθινθνξνύλ ζηελ 

Διιάδα (εμσηεξηθνύ), ν ζεξάπσλ ηαηξόο πξέπεη λα ζπκπιεξώλεη ην εηδηθό 

έληππν Α θαη λα δίλεη ζηνλ αζζελή ηηο εμεηάζεηο από όπνπ πηζηνπνηήζεθε ην 

λόζεκα θαζώο θαη λα αλαθέξεηαη ζηελ πνξεία ηεο λόζνπ θαη λα παξαπέκπεη ηνλ 

αζζελή ζηελ ηνπηθή ΝΜΤ ηνπ ΔΟΠΤΤ ώζηε λα απνζηέιινληαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζηελ  Δπηηξνπή.  

Γ. Κςπώζειρ 

ε πεξηπηώζεηο παξάβαζεο ησλ Καλόλσλ πληαγνγξάθεζεο, επηβάιινληαη 

πεηζαξρηθέο, δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξώζεηο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΠΓ121/2008, όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λ.3846/2010, 

3996/2011 θαη 4047/2012. 

 Γηα ηνπο κόληκνπο, επί ζπκβάζεη νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξόλνπ ηαηξνύο θαη 

νδνληηάηξνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη κε ζπκβεβιεκέλνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο 

ηαηξνύο θαη νδνληηάηξνπο, νη νπνίνη παξαβηάδνπλ ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ 
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ΔΟΠΤΤ, αλεμάξηεηα αλ παξαπέκπνληαη ζηα αξκόδηα Πεηζαξρηθά Όξγαλα, γηα 

παξαβάζεηο ζρεηηθά κε: 

Α. Τπεζπληαγνγξάθεζε: κεγαιύηεξε πνζόηεηα από απηή πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ηεο λόζνπ, ζύκθσλα κε ην δνζνινγηθό ζρήκα πνπ 

ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη επί ηεο ζπληαγήο θαη όπσο νξίδεηαη από ην SPC 

ηνπ θαξκάθνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έλδεημε θαη ηα ζρεηηθά ζεξαπεπηηθά 

πξσηόθνιια. 

Β. Πξνθιεηή δήηεζε: 

- ζπληαγνγξάθεζε πνπ δελ αληηζηνηρεί ζε αλάγθεο πγείαο, 

- θάξκαθα πνπ ε ζεξαπεπηηθή δξάζε δελ έρεη ηεθκεξησζεί, 

- πεηξακαηηθή ρνξήγεζε ζεξαπείαο,  

- ζπληαγνγξάθεζε θαη’ απαίηεζε ηνπ αζζελή. 

Γ. Καηεπζπλόκελε ζπληαγνγξάθεζε: 

- ζπληαγνγξάθεζε θαξκαθεπηηθώλ ηδηνζθεπαζκάησλ ζπγθεθξηκέλνπ 

παξαγσγνύ, 

- ππόδεημε εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο ζε ζπγθεθξηκέλν θαξκαθείν. 

Γ. Άξλεζε εμππεξέηεζεο αζθαιηζκέλσλ. 

Δ. Λήςε ακνηβήο πέξαλ ηεο λόκηκεο. 

Σ. Παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 121/2008 όπσο ηζρύεη, 

επηβάιιεηαη, κε απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε αθαίξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο, θαζ’ 

νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ζπληαγνγξάθεζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη δύν (2) έηε. 

Η απόθαζε ηνπ πξνέδξνπ ΔΟΠΤΤ παύεη λα ηζρύεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ελόο 

έηνπο ή κε ηελ έθδνζε πεηζαξρηθήο απόθαζεο από ην αξκόδην πεηζαξρηθό 

όξγαλν. Η παξαπάλσ απόθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ΔΟΠΤΤ εθδίδεηαη, αθνύ 

πξνεγεζεί θιήζε ηνπ ηαηξνύ γηα παξνρή γξαπηώλ εμεγήζεσλ, νη νπνίεο 

εμεγήζεηο ζα θαηαηίζεληαη εληόο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ εκέξα 

θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο θιήζεο. Η παξνύζα δηάηαμε θαηαιακβάλεη θαη ηηο 

εθθξεκείο ππνζέζεηο. 

 ε πεξηπηώζεηο παξαβάζεσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 121/2008, 

επηβάιινληαη νη θάησζη θπξώζεηο: 

Α. Καηαινγηζκόο ηεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπληαγνγξάθεζε 

πξνζαπμεκέλε θαηά πελήληα ηνηο εθαηό (50%). 

Β. Πξόζηηκν θπκαηλόκελν από 3.000 € έσο 15.000 € αλαιόγσο κε ηε ζπρλόηεηα 

θαη βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο. 

 ε πεξηπηώζεηο πνπ πεξηθνπεί εθηειεζζείζα ζπληαγή πνπ ζεσξήζεθε από 

ειεγθηή ηαηξό, γηα παξάβαζε ησλ θαλόλσλ ζπληαγνγξάθεζεο, ν Οξγαληζκόο 

εηζπξάηηεη ηελ αμία από ην ζπληαγνγξάθν ηαηξό. 

 Οη πηζηνπνηεκέλνη κε ζπκβεβιεκέλνη πνπ έιαβαλ ζπληαγνιόγηα πξηλ ηελ πιήξε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ζηε ζπλέρεηα δελ ζπκβιήζεθαλ νθείινπλ λα 

επηζηξέςνπλ ηα ζπληαγνιόγηα πνπ έρνπλ παξαιάβεη. 
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 Οη παξαβάζεηο ησλ ηαηξώλ γλσζηνπνηνύληαη θαη ζηνλ νηθείν Ιαηξηθό ύιινγν 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζεη ηελ ππόζεζε θαη λα επηβάιιεη ηηο πξνβιεπόκελεο 

πεηζαξρηθέο θπξώζεηο. 
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