
 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την έκδοση τιμολογίων προς τα φαρμακεία του 

ΕΟΠΥΥ». 

Σχετικά: 1. Το υπ’ αριθμ Γ99/1551/07-10-2013 έγγραφό μας. 

 2. Το υπ’ αριθμ. Γ99/1912/16-09-2014 έγγραφό μας 

 

Α. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κατόπιν 

σχετικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, από τα 

φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ διατίθενται προς τους δικαιούχους, φάρμακα για 

νοσοκομειακή μόνο χρήση, προκειμένου να καλυφθεί η αδυναμία προμήθειας 

από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων αλλά και των ιδιωτικών κλινικών. 

Τα σχετικά τιμολόγια δεσμεύουν πιστώσεις από τους ΚΕΑ είτε των κρατικών 

νοσοκομείων είτε των ιδιωτικών κλινικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 

Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Καθώς συχνά παρατηρείται η έκδοση τιμολογίων, στα οποία 

περιλαμβάνονται φάρμακα νοσοκομειακής μόνο χρήσης (ΠΑΡ 1-αρ.11 

Υ.Α.3457/16.01.2014) μαζί με τα υπόλοιπα φάρμακα που προμηθεύονται τα 

φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, δημιουργείται πρόβλημα στις καταχωρήσεις στο 

πρόγραμμα του ΟΠΣ-ΕΟΠΥΥ. 

Κατόπιν αυτών και όπως έχετε ήδη ενημερωθεί με το 1 σχετικό έγγραφό 

μας, προκειμένου να είναι εύκολος ο χειρισμός των τιμολογίων από τις 

Υπηρεσίες του Οργανισμού, παρακαλείστε όπως τα φάρμακα νοσοκομειακής 

μόνο χρήσης να συνοδεύονται από δελτία αποστολής και τιμολόγια πώλησης (ή 

και πιστωτικά τιμολόγια) που να διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα φάρμακα που 

προμηθεύονται τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Επιπλέον, εάν τα φαρμακεία του 

ΕΟΠΥΥ διενεργούν παραγγελίες που διαχωρίζουν μεταξύ τους τα φάρμακα 
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νοσοκομειακής μόνο χρήσης, να ακολουθείτε τις παραγγελίες στην έκδοση των 

σχετικών παραστατικών. 

Β. Σε συνέχεια του 2 σχετικού εγγράφου μας και καθώς εξακολουθούν να 

παρατηρούνται διαφορές στην τιμή μονάδας ορισμένων φαρμακευτικών 

σκευασμάτων, ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού της νοσοκομειακής τιμής, 

σας ενημερώνουμε ότι οι τιμές που έχει ενσωματώσει ο ΕΟΠΥΥ στο Πρόγραμμα 

ΟΠΣ που χρησιμοποιούν τα φαρμακεία του Οργανισμού, προέρχεται από τις 

νοσοκομειακές τιμές των φαρμακευτικών σκευασμάτων, όπως διαμορφώνονται 

από την ΗΔΙΚΑ. 

Παρακαλούμε όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες να ακολουθήσουν τον ίδιο 

τρόπο καθορισμού των νοσοκομειακών τιμών, καθώς δεν είναι δυνατή η 

καταχώρηση τιμολογίων με διαφορά στην τιμή μονάδας. 

Γ. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η τιμή 

αποζημίωσης  των φαρμάκων που προμηθεύεται ο ΕΟΠΥΥ είναι η χαμηλότερη 

που ισχύει κάθε φορά: είτε νοσοκομειακή τιμή, μειωμένη κατά τις 

προβλεπόμενες εκπτώσεις,  είτε τιμή παρατηρητηρίου, που αναρτάται από το 

Υπουργείο Υγείας. 
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