
 
ΘΕΜΑ: «Εφαρµογή νέας Υπουργικής Απόφασης». 
Σχετικό: Η υπ’ αριθµ. ∆ΥΓ3/Γ.Π. οικ.70519 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2243/18-

08-2014) 
 

Με την ανωτέρω σχετική Υπουργική Απόφαση, καθορίζεται ότι από 01.07.2014, 
το επιπρόσθετο ποσοστό έκπτωσης επί της νοσοκοµειακής τιµής, γίνεται 1,5% για 
φάρµακα µε συνολικές τριµηνιαίες πωλήσεις όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων 
και µορφών τους έως 2.500.000€, 3% για φάρµακα µε πωλήσεις τριµήνου 2.500.000€ 
έως 5.000.000€ και 4,5% για φάρµακα µε πωλήσεις τριµήνου άνω των 5.000.000€ σε 
κάθε νοσοκοµείο χωριστά ή στον ΕΟΠΥΥ στο σύνολό του. 

Κατόπιν αυτών σας ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα: 
Α. Το πρόσθετο ποσό έκπτωσης θα επιβάλλεται στις φαρµακευτικές εταιρείες για 

το σύνολο των πωλήσεων ως ορίζεται ανωτέρω. 
Β. Προκειµένου να υπάρχει ενιαία διαχείριση των τιµολογίων από τα φαρµακεία 

ΕΟΠΥΥ, από 01/10/2014 η τιµολόγηση θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία µε τις προβλεπόµενες εκπτώσεις: 
 «νοσοκοµειακή τιµή -5%» (προστιθέµενης και της έκπτωσης 5% για τα νέα 
φάρµακα). 
Μετά το πέρας του τριµήνου θα υπολογίζονται οι συνολικές πωλήσεις ανά εµπορική 
ονοµασία φαρµάκου, προκειµένου να παρέχονται οι πρόσθετες εκπτώσεις 1,5% για 
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πωλήσεις µέχρι 2,5εκ€, 3% για πωλήσεις µέχρι 5εκ€ και 4,5% για πωλήσεις άνω των 
5εκ.€. 
Η έκπτωση θα αποδίδεται µε τη µορφή σχετικού πιστωτικού τιµολογίου, το οποίο θα 
εκδίδεται ένα για κάθε εµπορική ονοµασία φαρµάκου, θα επιµερίζονται τα ποσά ανά 
σκεύασµα (κωδικό ΕΟΦ) και θα αφορά στο σύνολο των πωλήσεων στα φαρµακεία 
ΕΟΠΥΥ για το αναφερόµενο τρίµηνο. 

Γ. Ο υπολογισµός των πωλήσεων θα γίνεται βάσει της τιµής προµήθειας από τα 
Φαρµακεία ΕΟΠΥΥ, δηλαδή «νοσοκοµειακή τιµή -5%» προστιθεµένων τυχών 
πρόσθετων εκπτώσεων των φαρµακευτικών εταιρειών (5% για τα νέα φάρµακα ή 
έκπτωση λόγω Παρατηρητηρίου Τιµών ή παραχώρηση εκπτώσεων από τις 
φαρµακευτικές εταιρείες για συγκεκριµένα προϊόντα). 

∆. Καθώς διαπιστώνονται από τα φαρµακεία ΕΟΠΥΥ διαφορές στην τιµή 
µονάδας ορισµένων φαρµάκων, σε σχέση µε την τιµολόγηση φαρµακευτικών 
εταιρειών, σηµειώνουµε ότι οι αναρτηµένες τιµές από το ∆ελτίο Τιµών ενώ φαίνεται 
πως έχουν δύο δεκαδικά ψηφία, οι τιµές του πίνακα είχαν περισσότερα δεκαδικά, µε 
αποτέλεσµα κατά τις µετατροπές να εµφανίζονται διαφορές. Παρακαλούµε να 
προσαρµόσετε τις τιµές χρέωσης µε δύο δεκαδικά ψηφία, καθώς υπάρχει αδυναµία 
καταχώρησης των τιµολογίων από τα φαρµακεία του Οργανισµού. 
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