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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ. 700/95/82967 Σ. 415
Καθορισμός ποσοστού μείωσης των τιμών των φαρμά−

κων και των συναφών φαρμακευτικών προϊόντων που 
διατίθενται στους δικαιούχους από τα Στρατιωτικά 
Φαρμακεία και τα υποκαταστήματά τους.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 6 του ΝΔ 107/1969 (ΦΕΚ Α΄ 28) «Περί 

διατάξεων τινών αφορωσών την Υγειονομική Υπηρεσία 
του Στρατεύματος», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
115 του Ν.3978/2011 (ΦΕΚ Α΄ 137) «Δημόσιες συμβάσεις 
έργων, υπηρεσιών και προμηθειών στους τομείς της 
Άμυνας και της Ασφάλειας − Εναρμόνιση με την οδηγία 
2009/81/ΕΚ− Ρύθμιση θεμάτων του ΥΠΕΘΑ», και ισχύει 
σήμερα.

β. Του άρθρου 40 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Δι−
αρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις».

γ. Του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. Φ.700/4/132914/Σ.3317/
16−06−2005 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
(ΦΕΚ Β΄ 827) «Παροχή Υγειονομικής Περίθαλψης και 
Διάθεσης Υγειονομικού Υλικού του Στρατού Ξηράς σε 
Τρίτους (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα)», όπως αυτό τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3 (α)/οικ. 33013/ 29−3−2012 απόφα−
σης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΦΕΚ Β΄ 983) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων».

ε. Της παραγράφου 13 του άρθρου 5 του ν. 2292/1995 
(ΦΕΚ Α΄35) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνι−
κής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνά−
μεων και άλλες διατάξεις».

στ. Του Π.Δ. 73/2006 (ΦΕΚ Α΄ 76/10−4−2006) «Διάρθρω−
ση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύν−
σεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) 
Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής 
Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας».

ζ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22−4−
2005).

η. Της υπ’ αριθμ. Υ47/03−07−2012 απόφασης Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

θ. Της υπ’ αριθμ. 250298/06−07−2012 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθε−
ση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας 
Παναγιώτη Καράμπελα και Δημήτριο Ελευσινιώτη» (ΦΕΚ 
Β΄ 2130).

ι. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το ποσοστό μείωσης των τιμών των φαρμάκων που 
διατίθενται στους δικαιούχους από τα Στρατιωτικά 
Φαρμακεία και τα υποκαταστήματα τους καθορίζεται 
ως εξής:

α. Για τα διατιθέμενα φάρμακα με χονδρική τιμή μέχρι 
200 ευρώ, στην εκάστοτε λιανική τιμή της επίσημης Κρατι−
κής Διατίμησης, ελαττωμένης κατά ποσοστό 20% υπέρ:

(1) Των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α) ή τον 
Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.ΠΎΎ), 
για τους δικαιούχους που απαλλάσσονται από τη συμ−
μετοχή τους στη δαπάνη φαρμακευτικής τους περί−
θαλψης.

(2) Των ιδίων των δικαιούχων, για τους δικαιούχους 
που συμμετέχουν στη δαπάνη της φαρμακευτικής τους 
περίθαλψης με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 
ποσοστού έκπτωσης.

(3) Των ιδίων των δικαιούχων, για τους δικαιούχους που 
συμμετέχουν στη δαπάνη της φαρμακευτικής τους περί−
θαλψης με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του ποσοστού 
έκπτωσης και εν συνεχεία υπέρ των Φ.Κ.Α ή τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ 
για το υπολειπόμενο ποσοστό μέχρι το 20%.

(4) Των ιδίων των δικαιούχων στην ελεύθερη πώληση 
φαρμάκων όπου αυτή προβλέπεται.

β. Για τα διατιθέμενα φάρμακα με χονδρική τιμή άνω 
των 200 ευρώ και για τα φάρμακα της παραγράφου 2, 
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του άρθρου 12 του Ν.3816/2010, στην εκάστοτε λιανική 
τιμή της επίσημης Κρατικής Διατίμησης.

2. Τα συναφή φαρμακευτικά προϊόντα (παραφαρμα−
κευτικά, επιδεσμικά κ.λπ), διατίθενται στην τιμή απόκτη−
σής τους, προσαυξημένη κατά 10%.

Άρθρο 2

1. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται το 
άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. Φ.700/4/132914/Σ.3317/25−5−2005
απόφασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ τ.Β΄ 827), ενώ τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12 
και 13 αναριθμούνται σε 7, 8, 9, 10, 11 και 12 αντίστοιχα.

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Ιουλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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