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ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ 

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και 

άλλερ διαηάξειρ». 

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

Ρύθμιζη θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ και εποπηεςόμενων θοπέων 

Άπθπο  1 

Πεπιθεπειακή ζςγκπόηηζη ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ και Κοινωνικήρ 

Αλληλεγγύηρ 

1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3329/2005 (Α΄81) αληηθαζίζηαηαη σο 

αθνινχζσο: 

«1. Ζ Δπηθξάηεηα δηαηξείηαη απφ 1.7.2012 ζηηο αθφινπζεο επηά (7) Τγεηνλνκηθέο 

Πεξηθέξεηεο, ηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ νπνίσλ ηαπηίδνληαη κε ηα φξηα ησλ επηά (7) 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηεο ρψξαο: 

α) Σελ 1
ε
 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ε νπνία εθηείλεηαη ζηα φξηα ηεο 

πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, κε έδξα ηελ 

Αζήλα. 

β) Σελ 2
ε
 Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο, ε νπνία εθηείλεηαη 

ζηα φξηα ησλ πεξηθεξεηψλ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο 

Γήκνπο ησλ Ννκψλ Καξδίηζαο, Λάξηζαο, Μαγλεζίαο, Σξηθάισλ Βνησηίαο, Δπβνίαο, 

Δπξπηαλίαο, Φζηψηηδνο θαη Φσθίδνο, κε έδξα ηε Λάξηζα. 

γ) Σελ 3
ε
 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ - Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ε νπνία 

εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ πεξηθεξεηψλ Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο ησλ Ννκψλ Άξηαο, Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ, Πξεβέδεο, 

Γξεβελψλ, Καζηνξηάο, Κνδάλεο θαη Φιψξηλαο κε έδξα ηα Ησάλληλα. 

δ) Σελ 4
ε
 Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, ε 

νπνία εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ πεξηθεξεηψλ Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη 

Ηνλίνπ θαη πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο ησλ Ννκψλ Αξγνιίδνο, Αξθαδίαο, Κνξηλζίαο, 

Λαθσλία, Μεζζελίαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο, Ζιείαο. Εαθχλζνπ, Κέξθπξαο, 

Κεθαιιελίαο θαη Λεπθάδαο. κε έδξα ηελ Πάηξα. 

ε) Σελ 5
ε
 Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Αηγαίνπ, ε νπνία εθηείλεηαη ζηα φξηα ησλ 

πεξηθεξεηψλ Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο ησλ 

Ννκψλ Λέζβνπ, άκνπ, Υίνπ, Κπθιάδσλ θαη Γσδεθαλήζνπ κε έδξα ηνλ Πεηξαηά. 



ζη) Σελ 6
ε
 Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Κξήηεο, ε νπνία εθηείλεηαη ζηα φξηα ηεο 

πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο ησλ Ννκψλ Ζξαθιείνπ, 

Λαζηζίνπ, Ρεζχκλνπ θαη Υαλίσλ κε έδξα ην Ζξάθιεην. 

δ)  Σελ 7
ε
 Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, ε νπνία εθηείλεηαη ζηα 

φξηα ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο ησλ Ννκψλ Γξάκαο, Έβξνπ, Καβάιαο, Ξάλζεο, 

Ρνδφπεο, Ζκαζίαο, Θεζζαινλίθεο, Κηιθίο, Πηεξίαο, Πέιιαο, εξξψλ θαη Υαιθηδηθήο. 

κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο άξρεηαη ηελ 1-1-2013» 

2. Πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 7 ζην άξζξν 1 ηνπ λ.3329/2005 (Α΄81) σο αθνινχζσο: 

«7. Σα ππάξρνληα επηά λπδδ κε ηελ επσλπκία «Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο 

Γ.Τ.ΠΔ», κεηνλνκάδνληαη ηελ 1-1-2013 σο αθνινχζσο: 

αα) Ζ 1
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κεηνλνκάδεηαη ζε «1

ε
 

Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο». 

βα) Ζ 5
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο 

κεηνλνκάδεηαη ζε «2
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο - ηεξεάο 

Διιάδαο.» 

γα) Ζ 3
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηα Μαθεδνλίαο κεηνλνκάδεηαη ζε «3

ε
 

Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ - Γπηηθήο Μαθεδνλίαο». 

δα) Ζ 6
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, Ηνλίσλ Νήζζσλ, 

Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο Διιάδαο κεηνλνκάδεηαη ζε «4
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ». 

εα) Ζ 2
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Πεηξαηψο θαη Αηγαίνπ κεηνλνκάδεηαη 

ζε «5
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Αηγαίνπ». 

ζηα) Ζ 7
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο κεηνλνκάδεηαη ζε «6

ε
 

Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο». 

δα) Ζ 4
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 

κεηνλνκάδεηαη ζε «7
ε
 Γηνίθεζε Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο». 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δζσηεξηθψλ ξπζκίδνληαη 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ησλ Γ.Τ.ΠΔ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηνπηθή 

αξκνδηφηεηα άιιεο Γ.Τ.ΠΔ κεηά ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ θάζε Γ.Τ.ΠΔ 

αλάινγα κε ηα φξηα ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ηελ κεηαβνιή έδξαο θάπνηαο 

Γ.Τ.ΠΔ θαη ηε ξχζκηζε θάζε ζρεηηθνχ ζέκαηνο.» 

  

  



  

Άπθπο 2 

Νοζοκομεία ΔΤ- Δνιαία νπδδ 

  

1.Απφ 1.1.2013 ηα ιεηηνπξγνχληα ππφ εληαία δηνίθεζε 82 δηαζπλδεφκελα λνζνθνκεία 

ηνπ ΔΤ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32 θαη 70 ηνπ Ν. 

3918/11 (ΦΔΚ 31
 
Α), ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν. 3984/11 (ΦΔΚ 150 Α), ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ Ν.3868/10 (ΦΔΚ 129 Α) θαη ηεο Τ4α/νηθ. 84627 (ΦΔΚ 1681Β)απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο απνηεινχλ απηνηειή θαη εληαία 

ΝΠΓΓ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ, 

ξπζκίδεηαη ν ηίηινο θαη ε έδξα ηνπ ΝΠΓΓ, ελψ ελνπνηνχληαη κέρξη 31.12.2012 νη 

νξγαληζκνί ησλ αλσηέξσ, ζπκπεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο νξγαληθέο ζέζεηο ησλ 

λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ. Απφ  1.1.2013 ηα 82  δηαζπλδεφκελα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, 

δηαζέηνπλ εληαίν πξνυπνινγηζκφ θαη πξφγξακκα πξνκεζεηψλ. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ξπζκίδεηαη θάζε είδνπο ζέκα πνπ 

αθνξά ηα αλσηέξσ. 

2. Κάζε Ννζνθνκείν ηνπ ΔΤ-εληαίν λπδδ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο έρεη Γηνηθεηή, 

νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη επ. ηνπ 

ην Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81Α), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

3.Κάζε Ννζνθνκείν ηνπ ΔΤ 400 θιηλψλ θαη άλσ, φπσο θαη θάζε λνζνθνκείν ηνπ 

ΔΤ πνπ εληάζζεηαη ζην εληαίν ΝΠΓΓ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο κπνξεί λα έρεη 

Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή νη αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 7 θαη επ. ηνπ ην Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81Α), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

4.Οη Γηνηθεηέο θαη Αλαπιεξσηέο Γηνηθεηέο ησλ λνζνθνκείσλ πξέπεη λα είλαη 

πηπρηνχρνη ΑΔΗ ή ΑΣΔΗ ή αληηζηνίρνπ αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ ηνπ εμσηεξηθνχ. 

πλεθηηκψληαη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη, κε έκθαζε ηε δηνίθεζε, ηα νηθνλνκηθά, ηελ 

πιεξνθνξηθή κνλάδσλ πγείαο, ε εκπεηξία δηνίθεζεο, κε έκθαζε ζηηο κνλάδεο πγείαο, 

θαζψο θαη ε γεληθφηεξε θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή αλαγλψξηζε. 

5.Ο Τπνπξγφο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζπζηήλεη επηηξνπή 

απνηεινχκελε απφ ηνλ αξκφδην γηα ην ΔΤΚΑ Γεληθφ Γξακκαηέα ΤΤΚΑ, ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ ΚΔΤ, έλαλ θαζεγεηή ή Αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηεο ΔΓΤ ή ΑΔΗ ή 

ΑΣΔΗ κε ζπλαθέο αληηθείκελν, έλαλ Αληηπξφεδξν ηνπ ΑΔΠ θαη έλα πςειφβαζκν 

ζηέιερνο ηνπ Ηδησηηθνχ ηνκέα, κε αληηθείκελν κε ζπλαθέο κε ηηο κνλάδεο πγείαο. 

Καηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, γηα 

εθδήισζε ελδηαθέξνληνο, ε σο άλσ Δπηηξνπή ζπληάζζεη θαηάινγν αμηνιφγεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ θαη εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ν 

νπνίνο θαη δηνξίδεη ηνπο Γηνηθεηέο θαη Αλαπιεξσηέο Γηνηθεηέο. 

6. Ζ ζεηεία ησλ αλσηέξσ είλαη ηξηεηήο. Δηήζηεο εθζέζεηο πξνφδνπ ππνβάιινληαη 

ζηελ αλσηέξσ Δπηηξνπή απφ ηε Γηνίθεζε ησλ ΤΠε. Ζ Δπηηξνπή αμηνινγεί θαη 

δχλαηαη λα εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηελ 



απηνδίθαηε δηαθνπή ηεο ζεηείαο Γηνηθεηή ή Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή κε βάζε ηελ 

ηεθκεξίσζε θαη ηελ απνδνρή ηεο σο άλσ έθζεζεο πξνφδνπ, ή θαη άιια ζηνηρεία. 

ηελ απφθαζε δηαθνπήο, ιήμεο ζεηείαο ή παχζεο Γηνηθεηή ή Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή 

λνζνθνκείνπ κπνξεί λα ελζσκαηψλεηαη θαη ε απφθαζε δηνξηζκνχ ηνπ αληηθαηαζηάηε 

ηνπο. 

7.Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κπνξεί λα 

θαζνξίδεηαη θαη θάζε είδνπο ζέκα πνπ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ σο άλσ Γηνηθεηψλ 

θαη Αλαπιεξσηψλ Γηνηθεηψλ. 

8.Έδξα ησλ αλσηέξσ λπδδ είλαη ην κεγαιχηεξν ζε νξγαληθή δχλακε θιηλψλ 

λνζνθνκείν. Σα σο άλσ 82 λπδδ δηνηθνχληαη απφ 9κειέο Γ πνπ απνηειείηαη απφ: 

α) ηνλ Γηνηθεηή, ν νπνίνο νξίδεηαη σο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ 

β) έλαλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή, ν νπνίνο νξίδεηαη σο αληηπξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ 

θαη είλαη, θαηά πξνηίκεζε ν αλαπιεξσηήο δηνηθεηήο ηνπ κεγαιχηεξνπ ζε θιίλεο 

λνζνθνκείνπ 

γ) δ) δχν κέιε πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, θαηά πξνηίκεζε ην έλα κε εκπεηξία ζε νηθνλνκηθά ηεο 

πγείαο, δηνίθεζε λνζνθνκείσλ, πιεξνθνξηθή θαη ην άιιν ζηα ινηπά επαγγέικαηα 

πγείαο. 

ε) δεχηεξν Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην σο άλσ ΝΠΓΓ 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 2 λνζνθνκεία, ελψ ζηα ΝΠΓΓ πνπ δελ ππάξρεη 

αλαπιεξσηήο δηνηθεηήο, έλα κέινο πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Γ.. ηνπ ΔΟΠΤΤ. 

ζη) έλαλ εθπξφζσπν ησλ ηαηξψλ πνπ ππεξεηεί ζηα δηαζπλδεφκελα λνζνθνκεία, ν 

νπνίνο εθιέγεηαη απφ ηνπο ηαηξνχο ηνπ ΔΤ θαη ηνπο ηαηξνχο κέιε ΓΔΠ πνπ 

ππεξεηνχλ ζηα λνζνθνκεία, 

δ) έλαλ εθπξφζσπν ηνπ ινηπνχ, πιελ ησλ ηαηξψλ, πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ, ν 

νπνίνο εθιέγεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην ινηπφ, πιελ ησλ ηαηξψλ, 

πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ, 

ε) ην Γηεπζπληή ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο, αλαπιεξνχκελν απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Γηνηθεηηθήο – Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ κεγαιχηεξνπ ζε νξγαληθή δχλακε θιηλψλ 

λνζνθνκείνπ. 

ζ) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, αλαπιεξνχκελν απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Σερληθήο – Ξελνδνρεηαθήο Τπεξεζίαο ηνπ κεγαιχηεξνπ ζε 

νξγαληθή δχλακε θιηλψλ λνζνθνκείνπ. 

9.Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ σο άλσ Γ.. γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ είλαη φζεο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

7 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ 81 Α), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη θαη θάζε είδνπο ζέκα 

πνπ αθνξά ηε Γηνίθεζε θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ησλ σο άλσ ΝΠΓΓ. 



10. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο άξρεηαη ηελ 1-1-2013. 

  

  

Άπθπο 3 

ςμβούλια Γιοίκηζηρ Νοζοκομείων ΔΤ 

  

1.ε θάζε λνζνθνκείν ηνπ ΔΤ ζπληζηάηαη 5κειεο πκβνχιην Γηνίθεζεο πνπ 

απνηειείηαη απφ : 

α) ηνλ Γηνηθεηή ησλ δηαζπλδενκέλσλ λνζνθνκείσλ 

β) ηνλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή, ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ην νπνίν ζπζηήλεηαη ην 

πκβνχιην Γηνίθεζεο ή αλ δελ ππάξρεη ηνλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηεο έδξαο ησλ 

δηαζπλδεφκελσλ λνζνθνκείσλ ή αλ απηφο δελ ππάξρεη έλα κέινο πνπ πξνηείλεηαη απφ 

ην Γ.. ηνπ ΔΟΠΤΤ. 

γ) ην δεχηεξν Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηνπ Γ. . ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο ή έλα 

κέινο πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Γ.. ηνπ ΔΟΠΤΤ, κεηαμχ ηξηψλ (3) πξνηεηλνκέλσλ. 

δ) ηνλ Γηεπζπληή ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο, αλαπιεξνχκελν απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Γηνηθεηηθήο – Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο. 

ε) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο, αλαπιεξνχκελν απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Σερληθήο – Ξελνδνρεηαθήο Τπεξεζίαο. 

2. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ θαζνξίδνληαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ 

πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο θαη νη αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχληαη απφ ην σο άλσ πκβνχιην 

Γηνίθεζεο, θαζψο θαη θάζε είδνπο ζέκα πνπ αθνξά ηε δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

σο άλσ πκβνπιίνπ, ην νπνίν πάλησο έρεη κφλνλ εθηειεζηηθέο θαη επνπηηθέο 

αξκνδηφηεηεο, θαζψο θαη εηζεγεηηθέο πξνο ην Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ, κέζσ ηνπ Γηνηθεηή 

ηνπ. ηα πκβνχιηα Γηνίθεζεο πνπ ππάξρεη Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο, απηφο 

δηνξίδεηαη θαη Αληηπξφεδξνο. 

3. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο άξρεηαη ηελ 1-1-2013 

  

Άπθπο 4 

Θέμαηα Νοζοκομείων και  Τποςπγείος Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 

  



1.ε θάζε ηαηξηθφ ηνκέα είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα θαηά εηδηθφηεηα, 

εηδηθέο κνλάδεο πνπ είηε ππάγνληαη νξγαληθά θαη ιεηηνπξγηθά ζε ηαηξηθά ηκήκαηα 

ρσξίο δηθή ηνπο ζχλζεζε πξνζσπηθνχ, είηε αλαπηχζζνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ 

απηφλνκα, θαζψο θαη ινηπέο κνλάδεο δηάθνξνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ην 

παξερφκελν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ηαηξηθνχ ηκήκαηνο ζην νπνίν αλήθνπλ θαη 

ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά ζε απηφ. 

2. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ λ. 2519/1997 (Α΄ 165) αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο:«ηα ηκήκαηα ή ζηηο κνλάδεο πνπ απαξηίδνπλ ηνπο ηνκείο ηνπνζεηνχληαη γηαηξνί 

εηδηθνηήησλ ησλ νπνίσλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν είλαη αληίζηνηρν κε ην παξερφκελν 

απφ ην ηκήκα θαη ηηο κνλάδεο πνπ ην ππνζηεξίδνπλ ηαηξηθφ έξγν. Οη εηδηθφηεηεο 

πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ζχζηαζεο ησλ ζέζεσλ. Οη δηαηάμεηο ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ εθαξκφδνληαη αλαδξνκηθά απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 

1397/1983. 

3. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2889/2001 (Α΄ 37), 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:«Κάζε θιηληθφο ηνκέαο έρεη νξηζκέλν αξηζκφ θιηλψλ πνπ 

εμππεξεηνχλ αδηαθξίησο φια ηα ηκήκαηα θαη ηηο κνλάδεο ηνπ. Ζ δχλακε θάζε 

θιηληθνχ ηνκέα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 250 θιίλεο.» 

4. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2889/2001 (Α΄ 37) θαηαξγείηαη. 

5. Σα απηνηειή γξαθεία Δπηζηαζίαο θαη Ηκαηηζκνχ φπσο νξίδνληαη κε ην εληαίν 

πιαίζην νξγάλσζεο λνζνθνκείσλ, ελνπνηνχληαη θαη απνηεινχλ έλα (1) ηκήκα. ε 

λνζνθνκεία κηθξήο δπλακηθφηεηαο, ηα ηκήκαηα Σερληθνχ θαη βηνηαηξηθήο 

Σερλνινγίαο φπσο νξίδνληαη κε ην εληαίν πιαίζην νξγάλσζεο λνζνθνκείσλ, είλαη 

δπλαηφλ λα ελνπνηνχληαη θαη λα απνηεινχλ έλα (1) ηκήκα. 

6. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 

2889/2001 (Α΄37),αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«ε λνζνθνκεία κε δπλακηθφηεηα κεγαιχηεξε ησλ 400 θιηλψλ, δχλαηαη: α) λα 

ζπληζηάηαη Τπνδηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο θαη λα πξνβιέπεηαη απηνηειέο ηκήκα 

Διέγρνπ Πνηφηεηαο,  θαη Έξεπλαο θαη ζπλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο πνπ ππάγεηαη 

απεπζείαο ζην Γηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ θαη β) λα ζπλίζηαηαη ηκήκα πξνκεζεηψλ 

ππαγφκελν ζηελ Γηνηθεηηθή – Οηθνλνκηθή Τπεξεζία». 

7. ην πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3209/2003 (Α΄ 304) κεηά ηηο ιέμεηο 

«εθφζνλ ζηειερψλνληαη απφ» δηαγξάθεηαη ε ιέμε «ηαηξνχο». 

8. Οη ππνπεξηπηψζεηο 2 θαη 3 ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ 

π.δ. 95/2000 (Α΄ 76) αληηθαζίζηαληαη σο εμήο׃ 

«(2) Ζ ρνξήγεζε αηγίδαο κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζε ζπλέδξηα, 

ζεκηλάξηα θαη παξφκνηεο εθδειψζεηο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο κε επηζηεκνληθφ 

ραξαθηήξα πνπ νξγαλψλνληαη απφ θξαηηθνχο θνξείο, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, 

επηζηεκνληθέο ελψζεηο θάζε λνκηθήο κνξθήο θαη απφ ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα θαζψο 

θαη ν θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ ρνξήγεζεο αηγίδαο. 



(3) Ζ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζπιινγηθψλ επηζηεκνληθψλ θνξέσλ γηα πξνψζεζε 

πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο θαη ελ γέλεη εθδειψζεσλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξναγσγή ηεο πγείαο, θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο.». 

9. Μεηά ην ζηνηρείν (18) ηεο παξαγξάθνπ 2 α. ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ πδ 95/2010 

«Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο» (Α΄ 76) πξνζηίζεηαη ζηνηρείν 

(19) σο εμήο: 

«(19) Ζ επνπηεία ηνπ Παλειιήληνπ Φαξκαθεπηηθνχ πιιφγνπ.». 

10. ην ππφ ζηνηρείν (8) ηεο παξαγξάθνπ 2 α. ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ πδ 95/2010 

«Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο» (Α΄76) θαηαξγείηαη ε θξάζε 

«ηνπ Παλειιήληνπ Φαξκαθεπηηθνχ πιιφγνπ». 

  

  

Άπθπο 5 

Γιαζύνδεζη με ιδπςμαηικά νοζοκομεία 

Ζ παξάγξαθνο 11 ηνπ Ν. 3984/2011 (ΦΔΚ 150 Α’) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί δηα ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4025/2011(ΦΔΚ 228 Α’)  θαη ηζρχεη 

αλαξηζκείηαη  σο 11Α θαη ζην ηέινο απηήο πξνζηίζεηαη ε παξάγξαθνο 11Β πνπ έρεη 

σο εμήο : 

«Β. Όηαλ δηαζπλδένληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ λ. 

3918/2011 (Α’ 31) λνζνθνκεία πνπ ππάγνληαη ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ λ. 2889/2001 (εθεμήο ηδξπκαηηθά λνζνθνκεία) ην εληαίν ζπιινγηθφ φξγαλν 

δηνίθεζεο ζπγθξνηείηαη σο εμήο: πεληακειέο φηαλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο νξγαληθψλ 

θιηλψλ ησλ δηαζπλδεφκελσλ Ννζνθνκείσλ είλαη κέρξη ηξηαθφζηεο ελλελήληα ελλέα 

(399) θιίλεο θαη επηακειέο γηα ηεηξαθφζηεο (400) θαη άλσ θιίλεο θαη απνηειείηαη 

απφ: 

α) Σνλ θνηλφ Γηνηθεηή ησλ δηαζπλδεφκελσλ Ννζνθνκείσλ, ν νπνίνο νξίδεηαη σο 

Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ. 

β)Σνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ηδξπκαηηθνχ λνζνθνκείνπ σο 

Αληηπξφεδξν, 

γ) Έλα (1) κέινο ησλ δηαζπλδεφκελσλ Ννζνθνκείσλ έσο ηξηαθφζηεο ελλελήληα ελλέα 

(399) νξγαληθέο θιίλεο θαη ηξία (3) κέιε ησλ δηαζπλδεφκελσλ Ννζνθνκείσλ κε 

ηεηξαθφζηεο (400) θαη άλσ νξγαληθέο θιίλεο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 

δ) Έλαλ εθπξφζσπν ησλ ηαηξψλ, πνπ ππεξεηνχλ ζηα δηαζπλδεφκελα Ννζνθνκεία, ν 

νπνίνο εθιέγεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, απφ ηνπο ηαηξνχο Δ..Τ. θαη ηνπο 

ηαηξνχο κέιε Γ.Δ.Π. πνπ ππεξεηνχλ ζηα Ννζνθνκεία. 



ε) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ ινηπνχ, πιελ ησλ ηαηξψλ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν 

νπνίνο εθιέγεηαη, καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην ινηπφ, πιελ ησλ ηαηξψλ 

πξνζσπηθφ ησλ δηαζπλδεφκελσλ Ννζνθνκείσλ. Έσο ηελ εθινγή ησλ λέσλ 

εθπξνζψπσλ ησλ αλσηέξσ ππφ γ` θαη δ` πεξηπηψζεσλ, ζπκκεηέρνπλ ζην Δληαίν 

πιινγηθφ Όξγαλν Γηνίθεζεο νη αηξεηνί εθπξφζσπνη ηνπ κεγαιχηεξνπ ζε νξγαληθή 

δχλακε λνζνθνκείνπ. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13,14 θαη 15 ηνπ λ. 

2690/1999 πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ πιινγηθψλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο. Έδξα 

ηνπ Δληαίνπ πιινγηθνχ Οξγάλνπ Γηνίθεζεο είλαη ην κεγαιχηεξν ζε νξγαληθή 

δχλακε θιηλψλ Ννζνθνκείν. 

Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ Δληαίνπ πιινγηθνχ Οξγάλνπ Γηνίθεζεο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ είλαη δηεηήο. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδνληαη νη 

αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχληαη απφ ην Δληαίν πιινγηθφ Όξγαλν Γηνίθεζεο, ελψ ν 

ηφπνο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ θαη ε δηαδηθαζία κεηαθίλεζεο πξνζσπηθνχ κεηαμχ ησλ 

δηαζπλδεφκελσλ Ννζνθνκείσλ απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηνπ θνηλνχ Γηνηθεηή θαη νη 

θνηλνί δηαγσληζκνί πξνκεζεηψλ, θαξκάθσλ, πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, παγίσλ ζηνηρείσλ 

θαη ε δηαρείξηζε Γηνηθεηηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

Πιεξνθνξηθήο απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηνπ Δληαίνπ Γ..» 

2. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν. 3984/2011 (ΦΔΚ 150 Α’)  

πξνζηίζεηαη εδάθην πνπ έρεη σο  εμήο: 

«Σα σο άλσ δελ ηζρχνπλ γηα ηα δηαζπλδεφκελα λνζνθνκεία ηεο παξαγξάθνπ 11 Β ηνπ 

παξφληνο.» 

  

  

Άπθπο 6 

Ρύθμιζη θεμάηων νοζοκομείων 

1. Μεηά ην εδάθην 2 ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4025/2011 (Α΄ 228) 

πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Δάλ ζην Κέληξν Τγείαο δελ ππεξεηεί ηαηξφο κε 

εηδηθφηεηα γεληθήο ηαηξηθήο ή παζνινγίαο, ν νπνίνο θαηέρεη νξγαληθή ζέζε Γηεπζπληή 

ΔΤ, ν Γηνηθεηήο ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο κπνξεί λα αλαζέζεη ην 

ζπληνληζκφ ηεο Δπηζηεκνληθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ζηνλ αξραηφηεξν 

ηαηξφ κε εηδηθφηεηα γεληθήο ηαηξηθήο ή παζνινγίαο, ν νπνίνο πήξε ην βαζκφ ηνπ 

Γηεπζπληή κε αλαβάζκηζε ή πνπ θαηέρεη πξνζσπνπαγή ζέζε». 

2. Σν εδάθην 3 ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4025/2011 (Α΄  228) 

αλαξηζκείηαη ζε εδάθην 4 θαη αλαδηαηππψλεηαη σο εμήο: 



«Δάλ ζην Κέληξν Τγείαο δελ ππεξεηεί ηαηξφο απηψλ ησλ εηδηθνηήησλ ζε νξγαληθή 

ζέζε Γηεπζπληή ή ζέζε Γηεπζπληή απφ αλαβάζκηζε ή ζε πξνζσπνπαγή ζέζε, ν 

Γηνηθεηήο ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο κπνξεί λα αλαζέζεη ην ζπληνληζκφ 

ηεο Δπηζηεκνληθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο ζε ηαηξφ άιιεο εηδηθφηεηαο ή 

νδνληίαηξν κε βαζκφ Γηεπζπληή θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ, ζε Δπηκειεηή Α΄ ηνπ 

Κέληξνπ Τγείαο» 

3. Όζνη απφ ηνπο ππεξεηνχληεο ζην ΧΝΑΔΗΟ ΚΑΡΓΗΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 

δελ θαιχπηνπλ νξγαληθέο ζέζεηο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ 

θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ (Α΄ 88), κεηαθέξνληαη ζε ζπληζηψκελεο πξνζσπνπαγείο 

ζέζεηο, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΧΚΚ πνπ εθδίδεηαη εληφο κελφο απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ παξφληνο, ζην ΠΓΝ «ΑΣΣΗΚΟΝ». 

4. ηελ παξάγξαθν 17 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 3984/2011 (Α΄150) πξνζηίζεηαη εδάθην 

σο εμήο: 

«Ζ ηζρχο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3833/2010 (Α΄ 40) θαη 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηνπ λ. 3845/2010 (Α΄ 65) γηα ην σο άλσ πξνζσπηθφ 

αξρίδεη ηελ 1-1-2012» 

5. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4024/2011 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4, σο εμήο: 

«4. Ο ρξφλνο ππεξεζίαο πνπ έρεη παξαζρεζεί ζην Χλάζεην Καξδηνρεηξνπξγηθφ 

Κέληξν γηα ην πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ» θαη άιισλ ΝΠΓΓ ηνπ 

Γεκνζίνπ ινγίδεηαη σο πξαγκαηηθή δεκφζηα ππεξεζία γηα βαζκνινγηθή θαη 

κηζζνινγηθή εμέιημε» 

6. Οη νθεηιέο ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ θαζψο θαη ησλ ΠΓΝ Παπαγεσξγίνπ θαη 

Χλάζεηνπ Καξδηνρεηξνπξγηθνχ Κέληξνπ, πιελ ησλ Φπρηαηξηθψλ Ννζνθνκείσλ, 

Αηηηθήο «Γξνκνθαΐηεην»,  Κξαηηθφ Θεξαπεπηήξην Λέξνπ θαη Φπρηαηξηθφ 

Ννζνθνκείν Σξίπνιεο  νη νπνίεο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ πξνκήζεηα Φαξκάθσλ, 

Τγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, Αληηδξαζηεξίσλ θαη Οξζνπεδηθνχ πιηθνχ ηεο πεξηφδνπ ησλ 

εηψλ 2007 – 2009,  πνπ δελ ππήρζεζαλ ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 3867/10 

(Α΄ 128), αλεμαξηήησο ηνπ ιφγνπ, δελ εθθαζαξίδνληαη απφ ηνπο θνξείο κε ηελ 

ζπλήζε δηαδηθαζία. Ζ θαηαβνιή ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ ζα δηελεξγείηαη κφλν ζε 

εθηέιεζε ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. 

7. Ννζνθνκεηαθά θάξκαθα πςεινχ θφζηνπο ηνπ λ. 3918/2011 (Α΄31) πνπ 

αγνξάδνληαη γηα δηαλνκή κφλν ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο, ζην πιαίζην ηεο νινήκεξεο 

ιεηηνπξγίαο εμαηξνχληαη ηνπ κεηξψνπ δεζκεχζεσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 

ηηκνιφγην αγνξάο ηαπηίδεηαη κε ην δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ εθδίδεηαη γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν εμσηεξηθφ αζζελή εμ νλφκαηνο θαη ηνπ θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πνπ αλήθεη. 

8. ην άξζξν 5 ηνπ λ 3868/2010 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 σο αθνινχζσο: 

«4. Γηα ηελ θάιπςε επεηγνπζψλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ζηηο άγνλεο θαη λεζησηηθέο 

πεξηνρέο δηαηίζεληαη ζηηο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο επηπιένλ ζέζεηο επηθνπξηθνχ 

πξνζσπηθνχ φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ  εηδηθνηήησλ ζε πνζνζηφ 20% επί ησλ 

εγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ εηεζίσο. Οη αλσηέξσ ζέζεηο 



θαηαλέκνληαη ζηνπο Φνξείο θαη ζηηο εηδηθφηεηεο κε Πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο νηθείαο 

Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο νπνηεδήπνηε κέζα ζην ίδην έηνο. 

Γηα ηνλ ίδην ιφγν επηηξέπεηαη ε παξάηαζε ζχκβαζεο επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ έσο 

έμη (6) κήλεο θαη κέρξη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απφ λέα πξφζιεςε επηθνπξηθνχ 

πξνζσπηθνχ. 

ηελ πεξίπησζε αδπλακίαο θάιπςεο ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ αλσηέξσ 

πξνζσπηθνχ απφ ηνπο Φνξείο ζηνπο νπνίνπο δηνξίδνληαη, ηε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε 

αλαιακβάλεη ε νηθεία Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα.» 

9. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3329/2005 (Α΄81) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. ηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Μνλάδσλ Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηεο θάζε Γ.Τ.ΠΔ.  θαηαξηίδνληαη 

θαηάινγνη επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηά θιάδν, γηα ηνπο θιάδνπο Ννζειεπηψλ ΠΔ 

θαη ΣΔ,………ΣΔ ή ΓΔ Θεξαπεπηψλ Παηδαγσγψλ, ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

Λνγηζηηθνχ, ΣΔ Λνγηζηηθήο, ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ΓΔ 

Γηνηθεηηθψλ Γξακκαηέσλ, ΓΔ Πξνζσπηθνχ Ζ/Τ, ΠΔ θαη ΣΔ Μεραληθψλ θαη ΓΔ 

Σερληθνχ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, γηα ηελ θάιπςε επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

ΦΠΤΤΚΑ ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε 

θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ. ηνπο θαηαιφγνπο απηνχο εγγξάθνληαη φζνη θαηέρνπλ 

αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδψλ θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, φπνπ απαηηείηαη. 

Γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ ιακβάλεηαη ππφςε ε αλεξγία ζε 

πνζνζηφ 50% θαη ε εκπεηξία ζε πνζνζηφ 50%. Ζ πξνηεξαηφηεηα κεηαμχ ησλ αλέξγσλ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα επηδνηνχκελσλ αλέξγσλ ηνπ 

ΟΑΔΓ. Ζ εκπεηξία απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ππεξεζίαο ηνπ νηθείνπ θνξέα, εθφζνλ 

έρεη πξνζθεξζεί ζην δεκφζην ηνκέα, ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε θνξείο ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, απφ βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε κε θαηάζεζε ησλ αληίζηνηρσλ ελζήκσλ 

εξγαζίαο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα εθφζνλ έρεη πξνζθεξζεί ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα θαη απφ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο 

έρεη ηδησηεχζεη.  Οη ππνςήθηνη πνπ εγγξάθνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο επηθνπξηθνχ 

πξνζσπηθνχ δελ κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζηνλ θαηάινγν πέξαλ ηνπ επνκέλνπ έηνπο 

απφ ην έηνο εγγξαθήο ηνπο.». 

10. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3868/2010 

(Α΄129) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ησλ επηθνπξηθψλ ηαηξψλ είλαη ππνρξεσηηθά έλα 

(1) έηνο θαη κπνξεί  λα παξαηείλεηαη γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα κφλνλ εθφζνλ ε 

ζέζε επηθνπξηθνχ ηαηξνχ δελ έρεη πξνθεξπρζεί, πξνθεξπρζεί εθ λένπ θαη δελ 

θαιπθζεί. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζέζε επηθνπξηθνχ ηαηξνχ πξνθεξπρζεί θαη θαιπθζεί, ε ζεηεία 

ηνπ ππεξεηνχληνο επηθνπξηθνχ ηαηξνχ παξαηείλεηαη κέρξη ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο απφ 

ηνλ επηθνπξηθφ ηαηξφ πνπ δηνξίδεηαη.» 

11.  ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2889/2001 (Α΄37) πξνζηίζεηαη εδάθην σο 

αθνινχζσο: 



«ηα Σκήκαηα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (Σ.Δ.Π.) ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ Δ..Τ. 

απαζρνινχληαη θαη  ηαηξνί Γεληθήο Ηαηξηθήο.». 

12. ην άξζξν 5 ηνπ λ. 3868/2010 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 σο αθνινχζσο: 

«4. Παξαηείλεηαη ε ζεηεία ησλ Δπηθνπξηθψλ Φαξκαθνπνηψλ πνπ ππεξεηνχζαλ ζε 

ΦΠΤΤΚΑ θαηά ηελ 31/12/2011, εθφζνλ νη αλάγθεο ησλ Φνξέσλ πνπ πξνζέθεξαλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη,  γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ 

απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο θαη κέρξη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απφ λέεο  

πξνζιήςεηο επηθνπξηθψλ  Φαξκαθνπνηψλ. Δπηθνπξηθνί Φαξκαθνπνηνί πνπ 

ππεξεηνχζαλ ζε ΦΠΤΤΚΑ θαηά ηελ 31/12/2011 αιιά δελ ππεξεηνχλ θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, εθφζνλ νη αλάγθεο ησλ Φνξέσλ πνπ πξνζέθεξαλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη, δηνξίδνληαη εθ λένπ γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα έμη (6) κελψλ  θαη κέρξη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απφ λέεο  πξνζιήςεηο 

επηθνπξηθψλ  Φαξκαθνπνηψλ. ε πεξίπησζε πνπ έρεη ιήμεη ή ιήγεη ε ζεηεία 

επηθνπξηθνχ Φαξκαθνπνηνχ  ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, πθίζηαληαη αλάγθεο ζηνλ 

Φνξέα πνπ πξνζέθεξε ή πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, αιιά ν επηθνπξηθφο 

Φαξκαθνπνηφο πνπ ππεξεηνχζε ή ππεξεηεί δελ επηζπκεί λα παξαηαζεί ε ζεηεία ηνπ ή 

λα δηνξηζζεί εθ λένπ, είλαη δπλαηφλ λα δηνξηζζεί άιινο επηθνπξηθφο Φαξκαθνπνηφο 

απφ ηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν πνπ ηεξείηαη ζηελ νηθεία Γ.Τ.ΠΔ., γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

έμη (6) κελψλ  θαη κέρξη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απφ λέεο  πξνζιήςεηο 

επηθνπξηθψλ  Φαξκαθνπνηψλ.». 

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

Γιαηάξειρ Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 

Άπθπο 7 

1. ηελ πεξίπησζε Γ) ππνπεξίπησζε β) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λ.3106/2003 (Α΄30) ε θξάζε «έδξα ην Γήκν Θεζζαινλίθεο» αληηθαζίζηαηαη κε ηελ 

θξάζε «έδξα ην Γήκν Ππιαίαο-Υνξηηάηε». 

2. ηελ πεξίπησζε Δ) ππνπεξίπησζε δ) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λ.3106/2003 (Α΄30) ε θξάζε «έδξα ην Γήκν Λάξηζαο» αληηθαζίζηαηαη κε ηελ θξάζε 

«έδξα ην Γήκν Σπξλάβνπ». 

3. ηελ πεξίπησζε Γ) ππνπεξίπησζε β) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 15 

λ.3329/2005 (Α΄81) ε ιέμε «Αηφκσλ» αληηθαζίζηαηαη κε ηε ιέμε «Παηδηψλ». 

4. ηελ πεξίπησζε Γ) ππνπεξίπησζε β) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 15 

λ.3329/2005 (Α΄81) ε θξάζε «έδξα ην Γήκν Θεζζαινλίθεο» αληηθαζίζηαηαη κε ηελ 

θξάζε «έδξα ην Γήκν Ππιαίαο-Υνξηηάηε». 

5. ηελ πεξίπησζε Δ) ππνπεξίπησζε ζη) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 15 

λ.3329/2005 (Α΄81) ε ιέμε «Λάξηζαο» αληηθαζίζηαηαη κε ηε ιέμε «Σπξλάβνπ». 



6. ηελ πεξίπησζε Ε) ππνπεξίπησζε α) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 15 

λ.3329/2005 (Α΄81) ε ιέμε «Λαζηζίνπ» αληηθαζίζηαηαη κε ηε ιέμε «Αγίνπ Νηθνιάνπ 

Λαζηζίνπ Κξήηεο». 

7. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15
Α
 λ.3329/2005 (Α΄81), φπσο 

πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ.4025/2011 (Α΄228) πξνζηίζεηαη πεξίπησζε η) σο 

αθνινχζσο: «η) Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «Κέληξν 

Απνζεξαπείαο θαη Απνθαηάζηαζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξία Θεζζαινλίθεο κε έδξα ην 

Γήκν Ππιαίαο-Υνξηηάηε» 

8. ηνλ ηίηιν ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ θαη ζηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ 11, ηνπ άξζξνπ 12, ηνπ 

άξζξνπ 13 θαη ηνπ άξζξνπ 14 ζην λ.4025/2011 (Α΄228) ε θξάζε «Φπζηθήο θαη 

Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο» αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ θξάζε «Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη 

Απνθαηάζηαζεο». 

9. ην άξζξν 9Α ηνπ λ.2889/2001 (Α΄37), φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 11 

λ.4025/2011 (Α΄228) φπνπ ππάξρεη ε θξάζε «Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο» 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ θξάζε «Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο». 

10. ηελ πεξίπησζε κ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9Α ηνπ λ.2889/2001 (Α΄37), 

φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 11  λ.4025/2011 (Α΄228) ε ιέμε «Παλεπηζηεκηαθφ» 

δηαγξάθεηαη. 

11. ηελ πεξίπησζε σ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9Α ηνπ λ.2889/2001 (Α΄37), 

φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 11  λ.4025/2011 (Α΄228) ην εληφο ηεο παξελζέζεσο 

(ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ) αληηθαζίζηαηαη απφ «(ΚΑΑΚΤΑκεΑ)». 

12. ην άξζξν 9Β ηνπ λ.2889/2001 (Α΄37), φπσο πξνζηέζεθε κε ην λ.4025/2011 

(Α΄228) φπνπ ππάξρεη ε θξάζε «Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο» 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ θξάζε «Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο». 

13. ην άξζξν 9Γ ηνπ λ.2889/2001 (Α΄37), φπσο πξνζηέζεθε κε ην λ.4025/2011 

(Α΄228) φπνπ ππάξρεη ε θξάζε «Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο» 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ θξάζε «Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο». 

14. ην άξζξν 9Γ ηνπ λ.2889/2001 (Α΄37), φπσο πξνζηέζεθε κε ην λ.4025/2011 

(Α΄228) φπνπ ππάξρεη ε θξάζε «Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο» 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ θξάζε «Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο». 

15. ην άξζξν 15 λ.4025/2011 (Α΄228) φπνπ ππάξρεη ε θξάζε «Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο 

Απνθαηάζηαζεο» αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ θξάζε «Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη 

Απνθαηάζηαζεο». 

16. ην άξζξν 16 λ.4025/2011 (Α΄228) φπνπ ππάξρεη ε θξάζε «Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο 

Απνθαηάζηαζεο» αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ θξάζε «Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη 

Απνθαηάζηαζεο». 

17. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 16 λ.4025/2011 (Α΄228) ζην πξνηειεπηαίν εδάθην 

ε θξάζε «ζηηο Μνλάδεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ζηηο νπνίεο ζπγρσλεχζεθαλ.» 

αληηθαζίζηαηαη κε ηελ θξάζε «ζηα Ννζνθνκεία ζηα νπνία εληάρζεθαλ.». 



18. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 16 λ.4025/2011 (Α΄228) ζην ηειεπηαίν εδάθην ε 

θξάζε «ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο ζπγρσλεχζεθαλ» αληηθαζίζηαηαη κε ηελ θξάζε 

«ηα Ννζνθνκεία ζηα νπνία εληάρζεθαλ». 

19. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3329/2005 ε ιέμε «Δζσηεξηθψλ» 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ θξάζε «Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο» 

20. ηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3329/2005 (Α΄81) φπσο πξνζηέζεθε κε 

ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 15 λ.4025/2011 (Α΄228) φπνπ ππάξρεη ε θξάζε 

«Φπζηθήο θαη Ηαηξηθήο Απνθαηάζηαζεο» αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ θξάζε «Φπζηθήο 

Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο». 

21. Οη δηαηάμεηο ησλ εδαθίσλ 46-48 ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 

3918/2011 (ΦΔΚ 31 Α) θαηαξγνχληαη απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπο. 

Άπθπο 8 

Μιζθοδοζία Δ.Η.Κ. 

Απφ 1/6/2012 ε κηζζνδνζία ηνπ λπδδ «Δζληθφ Ίδξπκα Κσθψλ» (Δ.Η.Κ.), βαξχλεη ηηο 

πηζηψζεηο ηνπ Δ.Φ. 15/220 0001 «Απνδνρέο θαη ζπληάμεηο» ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Σν αλαινγνχλ πνζφ κεηαθέξεηαη 

απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Δ.Φ. 15/220 2846 «Δπηρνξήγεζε ζην Ίδξπκα Κσθψλ γηα 

Μηζζνδνζία Πξνζσπηθνχ ηνπ Δ.Η.Κ.», πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο δαπάλεο 

κηζζνδνζίαο. Απφ 1/6/2012 δελ ζα επηρνξεγείηαη ην αλσηέξσ λπδδ πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςεη δαπάλεο κηζζνδνζίαο 

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

Ρςθμίζειρ θαπμακείων 

  

Άπθπο 9 

  

Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 3918/11 (31 Ά) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«2. Όια ηα θαξκαθεία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο απφ 

Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαζψο θαη ην άββαην. 

Φαξκαθνπνηνί, νη νπνίνη, θαηφπηλ επηινγήο ηνπο, επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ πέξαλ ηνπ 

θαζνξηδνκέλνπ σξαξίνπ, ππνρξενχληαη λα ην δειψζνπλ ζηνπο νηθείνπο 

θαξκαθεπηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζηνλ αξκφδην Πεξηθεξεηάξρε κέρξη ηελ 20ή Μαΐνπ 

θαη ηελ 20ή Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ην πξψην ή ην 

δεχηεξν εμάκελν θάζε έηνπο αληίζηνηρα. Ο νηθείνο Πεξηθεξεηάξρεο  ππνρξενχηαη λα 



αλαθνηλψλεη ην ζχλνιν ησλ δειψζεσλ ησλ θαξκαθνπνηψλ κέρξη ηηο 31 Μαΐνπ θαη 31 

Οθησβξίνπ αληίζηνηρα, νη δε νηθείνη θαξκαθεπηηθνί ζχιινγνη ππνρξενχληαη λα 

αλαθέξνπλ ζηνπο κεληαίνπο πίλαθεο εθεκεξηψλ θαη ηα θαξκαθεία πνπ ιεηηνπξγνχλ 

πέξαλ ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ. Σν δηεπξπκέλν σξάξην ζα ζπκπίπηεη απφιπηα κε απηφ 

ησλ εθεκεξηψλ φπσο ην νξίδεη ν νηθείνο θαξκαθεπηηθφο ζχιινγνο θαη ζα πξέπεη λα 

ηεξείηαη γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη δειψζεη ν θαξκαθνπνηφο. Ζ κε 

ηήξεζε ηνπ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ επηθέξεη ηηο πξνβιεπφκελεο, απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία γηα ηηο εθεκεξίεο, θπξψζεηο. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ξπζκίδεηαη θάζε 

ηερληθή ιεπηνκέξεηα εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο.» 

  

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

ΘΔΜΑΣΑ ΔΘΝΗΚΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 

  

Άπθπο 10 

ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3580/2007 (Α΄134), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

34 παξ.4 ηνπ λ. 3868/2010 (……………), πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 σο εμήο: 

«5.     Γελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο νη πξνκήζεηεο ησλ θνξέσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9, πνπ εληάζζνληαη ζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 

θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο εγθξίλεηαη ε ζθνπηκφηεηα ησλ σο 

άλσ πξνκεζεηψλ θαη ε δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Με ηελ 

ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ηδίσο ν δηθαηνχρνο ηεο πξνκήζεηαο, ν θνξέαο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο, ην είδνο ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο. Ζ πξνκήζεηα ησλ ελ ιφγσ εηδψλ ζα 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο πεξί Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο.». 

Άπθπο 11 

1. Σν εδάθην 2 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3918/2011 (ΦΔΚ Α’ 31), 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο 3, 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ». 

2. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3918/2011, πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο 4Α σο εμήο: 

«4Α. Γελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο νη πξνκήζεηεο ησλ θνξέσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1, πνπ εληάζζνληαη ζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 



επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 

θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο εγθξίλεηαη ε ζθνπηκφηεηα ησλ σο 

άλσ πξνκεζεηψλ θαη ε δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Με ηελ 

ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ηδίσο ν δηθαηνχρνο ηεο πξνκήζεηαο, ν θνξέαο δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο, ην είδνο ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο. Ζ πξνκήζεηα ησλ ελ ιφγσ εηδψλ ζα 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο πεξί Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο.». 

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄ 

Ρςθμίζειρ Θεμάηων Δθνικού Οπγανιζμού Φαπμάκων 

Άπθπο 12 

Γιαηάξειρ ηιμολόγηζηρ θαπμακεςηικών πποϊόνηων. Μεηαθοπά   απμοδιοηήηων. 

  

1.Οη αξκνδηφηεηεο ηηκνιφγεζεο θαξκάθσλ ηνπ Σκήκαηνο Σηκψλ Φαξκάθσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο Φαξκάθσλ θαη Φαξκαθείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 69 ηνπ Ν. 3984/2011 (Α’ 150) 

κεηαθέξνληαη ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

17 ηνπ Ν.Γ. 96/1973 (ΦΔΚ Α’ 172) θαη ηνπ Ν. 3840/2010 (ΦΔΚ Α’ 53), φπσο 

ηειεπηαία αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν. 3984/2011 (Α’ 

150), αλαθέξεηαη ην Σκήκα Σηκψλ Φαξκάθσλ ηεο Γηεχζπλζεο Φαξκάθσλ θαη 

Φαξκαθείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ε «αξκφδηα 

ππεξεζία» λνείηαη εθεμήο ν «Δζληθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθσλ» (Δ.Ο.Φ.). 

2. Ζ Τπεξεζία Σηκνιφγεζεο Φαξκάθσλ ηνπ Δ.Ο.Φ. ζηειερψλεηαη άκεζα, κε 

κεηαηάμεηο θαηά ηα άξζξα 71 ηνπ Ν. 3528/2007 θαη 35 παξ. 5 ηνπ Ν. 4024/2011 

(ΦΔΚ Α’ 226), απφ έλαλ (1) ππάιιειν ΠΔ Πιεξνθνξηθήο, δχν (2) ππαιιήινπο ΣΔ 

Πιεξνθνξηθήο, έλαλ (1) ππάιιειν ΠΔ Οηθνλνκηθνχ, δχν (2) ππαιιήινπο ΠΔ 

Γηνηθεηηθνχ θαη δχν (2) ππαιιήινπο ΠΔ Φαξκαθνπνηψλ θαη (2) Κνζηνιφγνπο». 

3. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.Γ. 96/1973 (Α’ 172), φπσο ηέζεθε κε ην 

άξζξν 69 ηνπ Ν. 3984/2011 (Α’ 150), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Ζ Δπηηξνπή Σηκψλ Φαξκάθσλ κπνξεί λα δεηά ηε ζπλδξνκή ηνπ ΔΟΦ γηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζε θάξκαθα θαη θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαδηθαζία ηηκνιφγεζεο». 

  

Άπθπο 13 

1. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1316/1983 (Α΄ 3), φπσο ζπκπιεξψζεθε κε 

ην άξζξν 46 ηνπ λ. 2519/1997 (Α΄ 165), πξνζηίζεηαη πεξίπησζε ζη), σο εμήο: 



«ζη) Σελ ρνξήγεζε αδεηψλ ρνλδξηθήο πψιεζεο θαξκάθσλ». 

2. Οη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ησλ αδεηψλ ρνλδξηθήο πψιεζεο θαξκάθσλ 

απφ ηνλ Δ.Ο.Φ., ε έλαξμε ηζρχνο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαζνξίδνληαη κε Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Δ.Ο.Φ., 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 4 ηνπ λ. 1316/1983. 

3. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1316/1983 (Α’ 3), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1965/1991 (Α’ 146) θαη ζπκπιεξψζεθε κε 

ην άξζξν 47 παξ. 2 ηνπ Ν. 2519/1997 (Α’ 165), κεηά ηελ πεξίπησζε ε), πξνζηίζεηαη 

πεξίπησζε ζη), πνπ έρεη σο εμήο: 

«ζη) Ζ Δπηηξνπή Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ Πξνεγκέλσλ Θεξαπεηψλ» 

(Δ.Φ.Π.Π.Θ.)» 

4. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1316/1983 (Α΄ 3), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

άξζξν 3 ηνπ Ν. 1965/1991 (Α΄ 146) θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 47 παξ. 2 ηνπ λ. 

2519/1997 (Α’ 165) πξνζηίζεηαη πεξίπησζε Σ, πνπ έρεη σο εμήο: 

«Σ. Δπηηξνπή Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ Πξνεγκέλσλ Θεξαπεηψλ» (Δ.Φ.Π.Π.Θ.) 

α. Ζ Δ.Φ.Π.Π.Θ. γλσκνδνηεί αηηηνινγεκέλα πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Φ. 

γηα θάζε ζέκα αλαθνξηθά κε ηα Φαξκαθεπηηθά Πξντφληα Πξνεγκέλσλ Θεξαπεηψλ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ) 1394/2007, 668/2009 θαη 

726/2004 θαη ηελ ΚΤΑ ΓΤΓ3(α)/83657/2005 (Β’59/2006), φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

β. Ζ Δπηηξνπή Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ Πξνεγκέλεο Θεξαπείαο (ΔΦΠΘ) 

απνηειείηαη απφ επηά (7) κέιε, κε ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο: η) ηνλ εθπξφζσπν ηεο 

Διιάδαο ζηελ Δπηηξνπή Πξνεγκέλσλ Θεξαπεηψλ (CAT) ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (ΔΜΑ), ηη)       Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ 

Μεηακνζρεχζεσλ (ΔΟΜ), ηηη) Έλαλ Τπάιιειν ηνπ ΔΟΦ ηνπ ηνκέα Αμηνιφγεζεο 

Βηνινγηθψλ Πξντφλησλ, iv) Έλαλ ππάιιειν ηνπ ΔΟΦ ηνπ ηνκέα Δπηζεσξήζεσλ, v) 

Έλαλ Τπάιιειν ηνπ ΔΟΦ ηνπ ηνκέα Κιηληθψλ Μειεηψλ/  Φαξκαθνεπαγξχπλεζεο, 

vi)  Γχν (2) επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο κε εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία 

ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα. Χο Γξακκαηέαο νξίδεηαη ππάιιεινο ηνπ Δ.Ο.Φ., κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Ο.Φ.» 

5. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 1316/1983 (Α’ 3) αληηθαζίζηαηαη σο 

αθνινχζσο: 

«1. α. Σα εξγνζηάζηα θαη εξγαζηήξηα παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ησλ πεξηπηψζεσλ β, 

γ, δ, ε, ζη, δ, ε θαη ζ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ, δηαζέηνπλ έλαλ 

ππεχζπλν παξαγσγήο θαη έλαλ ππεχζπλν πνηνηηθνχ ειέγρνπ, πηπρηνχρνπο Υεκηθνχο ή 

Φαξκαθνπνηνχο ή Γηαηξνχο ή Βηνιφγνπο ή Κηεληάηξνπο, απφθνηηνπο 

Παλεπηζηεκηαθψλ ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ηεο Διιάδνο ή ηζφηηκσλ πξνο απηέο 

ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, κε πιήξε απαζρφιεζε. 

β. Σα εξγνζηάζηα θαη εξγαζηήξηα παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ησλ πεξηπηψζεσλ α, ηβ 

θαη ηε ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ, δηαζέηνπλ έλαλ ππεχζπλν 



παξαγσγήο, πηπρηνχρν Υεκηθφ ή Φαξκαθνπνηφ ή Γηαηξφ ή Βηνιφγν ή Κηελίαηξν, 

απφθνηην Παλεπηζηεκηαθψλ ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ηεο Διιάδνο ή ηζφηηκσλ πξνο 

απηέο ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, κε πιήξε απαζρφιεζε. 

γ. Σα εξγνζηάζηα θαη εξγαζηήξηα παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ησλ πεξηπηψζεσλ η, ηα, 

ηγ, ηδ θαη ηζη ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ δηαζέηνπλ έλα ππεχζπλν 

πξφζσπν, είηε κε ζχκβαζε εξγαζίαο πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο είηε κε 

ζχκβαζε έξγνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα νξζήο θαη 

επαξθνχο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Σν ππεχζπλν πξφζσπν πξέπεη λα είλαη 

πηπρηνχρνο Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. ή λα δηαζέηεη ηζφηηκν αλαγλσξηζκέλν πηπρίν ηνπ 

εμσηεξηθνχ, κε εηδηθφηεηα αλάινγε πξνο ηα παξαγφκελα πξντφληα, ψζηε λα είλαη ζε 

ζέζε λα εθαξκφδεη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ 

δηέπεη ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία πξντφλησλ.» 

Άπθπο 14 

  

Σν ηξίην  εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 39, ηνπ Ν. 3918/2011(ΦΔΚ Α, 31/ 

2-03-2011), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

  

«ηνλ ΔΟΦ αλαηίζεηαη ε αξκνδηφηεηα ηνπ θαζνξηζκνχ ηηκψλ θαξκάθσλ αλζξψπηλεο 

ρξήζεο. Δηδηθφηεξα : 

  

α.    Ζ επζχλε γηα ηελ έξεπλα ηηκψλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ε ζπγθέληξσζε 

ζηνηρείσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ,  ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη θάζε 

θνξά κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

β.    Ο έιεγρνο θνζηνινγίσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο. 

γ.     Ζ επζχλε γηα ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ Φχιισλ Έξεπλαο 

Σηκψλ Φαξκάθσλ,  πνπ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ φινη νη Κάηνρνη Άδεηαο 

Κπθινθνξίαο (εθ εμήο Κ.Α.Κ.) πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ηηκή γηα ηα πξντφληα 

ηνπο. 

δ.    Ζ επζχλε γηα ηελ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηα ζπζηήκαηα απφδνζεο ηηκψλ 

θαξκάθσλ πνπ ηζρχνπλ ζε άιιεο ρψξεο θαζψο θαη ε επεμεξγαζία θαη ε δηακφξθσζε 

πξνηάζεσλ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο, πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζεί ην ζπκθεξφηεξν 

ζχζηεκα απφδνζεο ηηκψλ. 

ε.     Ζ επζχλε γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ γηα ην θφζηνο θαη ηηο 

ηηκέο ησλ θαξκάθσλ, πξψησλ πιψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη ζπλνδψλ ζπζθεπψλ 

θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο δηακφξθσζεο θαη εμέιημεο ησλ δηαθφξσλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πνπ αθνξνχλ ηα θάξκαθα. 



ζη.   Ζ επζχλε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ, ε ηειηθή απφδνζε ηηκψλ ζχκθσλα 

κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηελ 

ηηκνιφγεζε θαξκάθσλ, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ θαη ηελ ππνβνιή πξφηαζεο Γειηίνπ 

Σηκψλ Φαξκάθσλ ζην Σκήκα Σηκψλ Φαξκάθσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη θάζε 

αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη ε εκεξνκελία 

έλαξμεο εθαξκνγήο. 

  

ην Σκήκα Σηκψλ Φαξκάθσλ ηεο Γ/λζεο Φαξκάθσλ θαη Φαξκαθείσλ παξακέλνπλ νη 

εμήο αξκνδηφηεηεο: 

  

α. Ζ έθδνζε Γειηίσλ Σηκψλ Φαξκάθσλ κε  ηα νπνία θαζνξίδνληαη νη ηηκέο θαξκάθσλ 

αλζξψπηλεο ρξήζεο, κεηά απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ ΔΟΦ θαη ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο 

Σηκψλ Φαξκάθσλ . 

β.  Ζ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ ησλ Κ.Α.Κ. κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Γειηίνπ Σηκψλ 

Φαξκάθσλ. 

γ.  Ζ έθδνζε Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ θαη ε εηζήγεζε γηα ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ησλ θαηαλαισηψλ. 

δ.  Ζ παξαπνκπή ζεκάησλ ζηελ Δπηηξνπή Σηκψλ Φαξκάθσλ θαη ε εηζήγεζε πάλσ ζε 

απηά θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γξακκαηείαο ηεο Δπηηξνπήο Σηκψλ 

Φαξκάθσλ. 

ε.  Ζ επηκέιεηα γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Σηκψλ Φαξκάθσλ. 

Άπθπο 15 

  

Ζ παξάγξαθνο 6, ηνπ άξζξνπ 39, ηνπ λ. 3918/2011 (Α΄31), ηξνπνπνηείηαη  σο εμήο: 

« 6. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε δηαηχπσζε γλψκεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ηηκέο 

πψιεζεο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ αξκνδηφηεηαο ΔΟΦ ησλ εδαθίσλ β΄ έσο θαη ζ΄ 

ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 2, ηνπ Ν1316/1983 (ΦΔΚ 3 Α΄) φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη. 

Δπηπιένλ ε Δπηηξνπή ηηκψλ έρεη αξκνδηφηεηα : 

α.  Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ πξηλ ηελ έθδνζε Γειηίνπ Σηκψλ. 

β. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ελζηάζεσλ πξηλ ηελ έθδνζε δηνξζσηηθνχ 

Γειηίνπ Σηκψλ. 



γ.  Γηα ηελ εηζήγεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηνπ ΔΟΦ 

γηα ζπζηήκαηα απφδνζεο ηηκψλ Φαξκάθσλ.» 

  

  

Άπθπο 16 

1. Ζ πεξίπησζε  δ), ηεο παξαγξάθνπ 5, ηνπ άξζξνπ 17 , ηνπ λ.δ. 96/1973, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ.2, ηνπ άξζξνπ 69, ηνπ Ν 3984/2011 (Α΄150), 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

ηελ πξψηε γξακκή, κεηά ηηο ιέμεηο «Ζ ηηκή θάζε θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο .» 

πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «.. ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ ην πξψην Δζληθφ ή 

Δπξσπατθφ Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο..» 

ηελ ίδηα πεξίπησζε, ζηελ 13
ε
 γξακκή , αληηθαζίζηαηαη ε θξάζε «Ζ ηηκή θάζε 

θαξκαθεπηηθνχ ……κέρξη δχν θνξέο ην ρξφλν.» , σο εμήο : 

«Ζ ηηκή θάζε θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ΔΟΦ θαη δεκνζηεχεηαη 

ζε Γειηία Σηκψλ απφ ην Σκήκα Σηκψλ, ηελ Γηεχζπλζε Φαξκάθσλ θαη Φαξκαθείσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, κέρξη δχν θνξέο ην ρξφλν.» 

2. Σν πξψην εδάθην ηεο  πεξίπησζεο  γ) ηεο παξαγξάθνπ 5, ηνπ άξζξνπ 17, ηνπ λ.δ. 

96/1973, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 69, ηνπ λ. 3984/2011, 

(Α΄150), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

« γ) Οη ηηκέο ησλ πξσηφηππσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, κεηά ηελ πηζηνπνίεζε κε 

θάζε πξφζθνξν ηξφπν ηεο ιήμεο ηεο ηζρχνο ηνπ πξψηνπ Δζληθνχ ή Δπξσπατθνχ 

Γηπιψκαηνο Δπξεζηηερλίαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ, 

κεηψλνληαη θαη ειάρηζηνλ ζε πνζνζηφ 50%.» 

  

Άπθπο 17 

ηελ παξάγξαθν 3, ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.3984/2011, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο : 

«Με ηελ ίδηα απφθαζε κπνξνχλ λα θαζνξίδνληαη πξφζζεηνη φξνη, πνζνζηά θαη 

πξνυπνζέζεηο επηζηξνθψλ, φπσο ν φγθνο πσιήζεσλ θάζε θαξκάθνπ ζηε ζεξαπεπηηθή 

θαηεγνξία θαη  ε παιαηφηεηα θαζψο θαη θάζε άιιν αληηθεηκεληθφ θξηηήξην γηα ηελ 

απφδνζε επηζηξνθψλ, ηζνδπλάκνπ απνηειέζκαηνο κε ηελ αλαινγηθή επηβάξπλζε 

θάζε θαξκάθνπ ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε. ε θάζε πεξίπησζε ηα πνζά επηζηξνθψλ 

δηαθνξνπνηνχληαη γηα ηα  παξαγφκελα θάξκαθα, γηα ηα ζπζθεπαδφκελα θαη  γηα ηα 

εηζαγφκελα. Με φκνηεο απνθάζεηο κπνξεί λα νξίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά 

ζηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ,  θαηαινγηζκνχ θαη είζπξαμεο πνζψλ πνπ αθνξνχλ ζε 

ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο πξφζζεησλ επηζηξνθψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ, ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε Γεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε ππεξβαίλεη ηα θαζνξηδφκελα θάζε 

θνξά αλψηαηα φξηα». 



  

Άπθπο 18 

Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38 ηνπ λ.3918/2011 (Α΄31) θαη ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 

ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ Ν.3984/2011 (Α΄ 150) θαηαξγνχληαη. 

Σν άξζξν 9 ηνπ λ.3457/2006 (Α΄93) θαηαξγείηαη. 

  

Άπθπο 19 

ην άξζξν 40 ηνπ λ3918 /2011, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 

«Με φκνηεο απνθάζεηο κπνξνχλ λα θαζνξίδνληαη πάγηα πνζά αλά θάξκαθν αληί 

πνζνζηψλ θέξδνπο ή ζπλδπαζκφο πνζνζηψλ θέξδνπο θαη πάγησλ πνζψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαξκάθσλ πςεινχ θφζηνπο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη κε ηηο 

ίδηεο απνθάζεηο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ΔΟΦ.» 

Άπθπο 20 

ην άξζξν 34 ηνπ λ. 3918/2011, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6.,  σο εμήο : 

«6.  Καζηεξψλεηαη πξφζζεην θιηκαθσηφ πνζνζηφ επηζηξνθψλ ζε θάζε ηηκνιφγην 

πσιήζεσλ ησλ θαξκαθείσλ πξνο ηνπο θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, σο εμήο : 

Γηα ηηκνιφγηα κέρξη 40.000 €                           0% 

Γηα ηηκνιφγηα απφ 40.000 έσο 50.000 €         0,50% 

Γηα ηηκνιφγηα απφ 50.000  έσο 60.000€         0,75% , επί πξνζζέησο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ 

Γηα ηηκνιφγηα απφ 60.000  έσο 80.000€         1.00%, επί πξνζζέησο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ 

Γηα ηηκνιφγηα απφ 80.000  έσο 100.000€       1.25%, επί πξνζζέησο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ 

Γηα ηηκνιφγηα απφ 100.000  θαη πάλσ           1,50%, επί πξνζζέησο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

Σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη θάζε θνξά αλαγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην θαη 

αθαηξείηαη απφ ηελ αμία ηνπ σο έθπησζε.» 

  

Άπθπο 21 



ην άξζξν 1 ηνπ λ.3868/11 (Α΄129) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 10, σο εμήο: 

«10. Ζ ρξέσζε ησλ θαξκάθσλ εηδηθψλ παζήζεσλ απφ ηα Γεκφζηα λνζνθνκεία θαη ηηο 

ηδησηηθέο θιηληθέο πξνο ηνπο θνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γίλεηαη ζηε 

λνζνθνκεηαθή ηηκή +5% +ΦΠΑ. 

Καζηεξψλεηαη νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ θαξκαθεπηηθψλ ηκεκάησλ φισλ ησλ 

λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ πνπ επηζπκνχλ 

λα εθηειέζνπλ ζπληαγέο θαξκάθσλ εηδηθψλ παζήζεσλ. 

Σα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ θάζε θνξά απφ ην 5% εγγξάθνληαη ζηνλ κνλαδηαίν 

ινγαξηαζκφ ηεο § 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3868/11 (ΦΔΚ Α΄, 129/3-8-2011) . Σα έζνδα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ δηαηίζεληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ 

απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκεηαθνχ θαξκαθείνπ θαη ηδίσο γηα ακνηβή ηνπ 

πξνζσπηθνχ, γηα ηηο αλάγθεο θάιπςεο ακνηβψλ  επί πιένλ πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία θαζψο  γηα ηηο πξνκήζεηεο ππεξεζηψλ, αγαζψλ θαη 

εμνπιηζκνχ γηα ηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκεηαθνχ θαξκαθείνπ. Οη 

λνζνθνκεηαθνί θαξκαθνπνηνί πνπ ζα δειψζνπλ ζπκκεηνρή ζηελ απνγεπκαηηλή 

ιεηηνπξγία δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ηηο ίδηεο κέξεο ζην πξφγξακκα εθεκεξηψλ. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαζνξίδνληαη ηα πνζνζηά, φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο δηάζεζεο ησλ αλσηέξσ εζφδσλ. 

Ζ εθηέιεζε ζπληαγψλ θαξκάθσλ εηδηθψλ παζήζεσλ ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ, 

γίλεηαη κε ην ζχζηεκα ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαη ππνβάιιεηαη θάζε 

κήλα σο θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζηνπο θνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Σα 

αζθαιηζηηθά ηακεία νθείινπλ λα εμνθινχλ ηε δαπάλε ησλ θαξκάθσλ απηψλ ζηνλ 

ίδην ρξφλν κε ηα ηδησηηθά θαξκαθεία.».» 

  

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄ 

Ρςθμίζειρ ζσεηικέρ με ηα θάπμακα 

Άπθπο 22 

1. Ζ πεξίπησζε γ΄ ηεο  παξ.5 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.δ. 96/1973 (Α΄172) φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί απφ ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ.3840/2010 (Α’  ) ή νπνία έρεη 

ηξνπνπνηεζεί απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ λ.3984/2011 (Α΄ 150 ) αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

«γ) Οη ηηκέο ησλ πξσηνηχπσλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, κεηά ηελ πηζηνπνίεζε κε 

θάζε πξφζθνξν ηξφπν ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ πξψηνπ Δζληθνχ ή Δπξσπατθνχ 

Γηπιψκαηνο Δπξεζηηερλίαο  ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ, 

κεηψλνληαη θαηά κέγηζην  ζε πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%). Οη ηηκέο ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ φκνηαο δξαζηηθήο θαη θαξκαθνηερληθήο κνξθήο 

κεηψλνληαη θαηά κέγηζην ζε πνζνζηφ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηεο ηηκήο πψιεζεο 



ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηφηππνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο, αθξηβψο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο 

ηνπ πξψηνπ Δζληθνχ ή Δπξσπατθνχ Γηπιψκαηνο Δπξεζηηερλίαο  ηεο δξαζηηθήο 

νπζίαο κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ δηαδηθαζία 

θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο 

δηαηάμεηο εθαξκφδεηαη απηεπάγγειηα απφ ην Σκήκα Σηκψλ Φαξκάθσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο Φαξκάθσλ θαη Φαξκαθείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο.» 

2. Ζ ηηκή θάζε θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο φκνηαο δξαζηηθήο θαη θαξκαθνηερληθήο 

κνξθήο, πνπ παίξλεη άδεηα θπθινθνξίαο κεηά ην πξψην πξντφλ φκνηαο δξαζηηθήο θαη 

θαξκαθνηερληθήο κνξθήο πνπ θπθινθνξεί χζηεξα απφ ηε ιήμε ηζρχνο ηνπ πξψηνπ 

Δζληθνχ ή Δπξσπατθνχ Γηπιψκαηνο Δπξεζηηερλίαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ηνπ 

αληίζηνηρνπ πξσηνηχπνπ, είλαη κεησκέλε ηνπιάρηζηνλ θαηά δέθα ηνηο εθαηφ (10%) 

ηεο ηηκήο ηνπ πξψηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο φπσο απηή νξίζηεθε ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

3. Ζ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.3918/2011 (Α΄ 31) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη 

απφ ηελ παξ.1 ηνπ λ.3984/2011 (Α΄150 ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«1. Γηα ηνπο εκπφξνπο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ρνλδξηθήο πψιεζεο, ην πνζνζηφ 

κηθηνχ θέξδνπο απφ ηελ πψιεζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ην ηίκεκα ησλ νπνίσλ 

θαιχπηνπλ ελ φισ ή ελ κέξεη νη ΦΚΑ θαζνξίδεηαη ζε 4,9% θαη ππνινγίδεηαη επί ηεο 

θαζαξήο ηηκήο ηνπ παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα ηνπ θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο. Χο 

θαζαξή ηηκή παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα νξίδεηαη ε ρνλδξηθή ηηκή ηνπ  θαξκαθεπηηθνχ 

πξντφληνο κεησκέλε θαηά 4,67% » 

4. Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ) θαη νη Φνξείο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο απνδεκηψλνπλ ηα πξσηφηππα θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ 

έρνπλ πάξεη άδεηα θπθινθνξίαο ζηελ Διιάδα απφ ηελ 1-1-2011 εθφζνλ 

απνδεκηψλνληαη ζε δεθανθηψ (18) θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

5. Καζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε φισλ ησλ ζπληαγψλ 

θαξκάθσλ απφ ηα θαξκαθεία πξνο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο αλεμάξηεηα ηνπ 

ηξφπνπ ζπληαγνγξάθεζεο ηεο ζπληαγήο απφ ηνλ ηαηξφ (ειεθηξνληθή ή ρεηξφγξαθε). 

Γηα θάζε ρεηξφγξαθε ζπληαγή πνπ θαηαρσξείηαη ειεθηξνληθά απφ ηα θαξκαθεία 

πξνο ηνπο ΦΚΑ, νη ζπληαγνγξάθνληεο ηαηξνί ρξεψλνληαη κε θάπνην πνζφ 

απνδεκείσζεο πξνο ηα θαξκαθεία πνπ θαηαρσξνχλ ηηο ζπληαγέο. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο νξίδεηαη ην χςνο ηνπ πνζνχ, ν 

ηξφπνο είζπξαμεο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα εηλ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 

δηάηαμεο. 

6. α) Οη ηαηξνί πνπ ζπληαγνγξαθνχλ ζπληαγέο θαξκάθσλ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο 

ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ησλ ΦΚΑ ππνρξενχληαη λα αλαγξάθνπλ ζηε ζπληαγή ην φλνκα ηεο 

ρεκηθήο νπζίαο ηνπ θαξκάθνπ (δξαζηηθή νπζία). β) Οη θαξκαθνπνηνί πνπ εθηεινχλ 

ζπληαγέο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ησλ ΦΚΑ ππνρξενχληαη λα 

ρνξεγνχλ ην θζελφηεξν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ πνπ αληηζηνηρεί ζηε δξαζηηθή νπζία, 

ηελ πεξηεθηηθφηεηα θαη ηελ θαξκαθνηερληθή κνξθή πνπ έρεη αλαγξάςεη ν ηαηξφο. γ) 

Ο Δζληθφο Οξγαληζκφο Φαξκάθνπ (ΔΟΦ) νξίδεη θαηάινγν κε ηηο δξαζηηθέο νπζίεο ηηο 

νπνίεο αλαγξάθνπλ ππνρξεσηηθά νη ηαηξνί κε ηε ρεκηθή ηνπο νπζία θαζψο θαη ηηο 

ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο πνπ εληάζζνληαη απηέο θαη ηηο αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 



νξγαληζκνχ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγεία θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

νξίδεηαη θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ απφ ηνπο ηαηξνχο θαη ηνπο θαξκαθνπνηνχο. 

7. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο νξίδεηαη κεησκέλν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ 

θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4025/2011 (Α’ ) φηαλ ρνξεγείηαη ην θζηλφηεξν 

θαξκαθεπηηθφ πξνίφλ φκνηαο δξαζηηθήο  πεξηεθηηθφηεηαο θαη θαξκαθνηερληθήο 

κνξθήο κε απηφ πνπ έρεη ζπληαγνγξαθεζεί απφ ηνλ ηαηξφ. 

8. Ζ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3816/2010 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.3984/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: « β. Γηα ηελ 

θαηάξηηζε, ηελ αλαζεψξεζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαηαιφγνπ εθαξκφδεηαη 

ζχζηεκα θαηάηαμεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα 

Αλαηνκηθήο Θεξαπεπηηθήο Καηεγνξηνπνίεζεο (Anatomic Therapeutic Chemical 

classification -ATC) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ), θαη εηζάγεηαη 

ζχζηεκα Σηκήο Αλαθνξάο (Σ.Α.) αλά ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ. Χο Σηκή Αλαθνξάο νξίδεηαη ε ρακειφηεξε ηηκή εκεξήζηαο ζεξαπείαο αλά 

ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία. Γηα ηελ εχξεζε ηεο Σηκήο Αλαθνξάο θάζε ζεξαπεπηηθήο 

θαηεγνξίαο ππνινγίδεηαη ην Κφζηνο Ζκεξήζηαο Θεξαπείαο (ΚΖΘ) θάζε 

θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο. Παξάιιεια εμεηάδνληαη ε αζθάιεηα, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε απφ ηηο ηνπιάρηζηνλ ηα δχν 

ηξίηα (2/3) ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη επηιέγνληαη αλά θαξκαθεπηηθφ 

πξντφλ, νη απνδεκηνχκελεο απφ ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε ελδείμεηο, πεξηεθηηθφηεηεο 

θαη ζπζθεπαζίεο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ 

Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ, εμεηδηθεχνληαη ν ηξφπνο θαηάηαμεο ησλ θαξκάθσλ θαη 

ππνινγηζκνχ ησλ Σ.Α. αλά ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία, ηνπ ΚΖΘ, ηα ππφινηπα θξηηήξηα 

θαη ν ηξφπνο αλαζεψξεζεο θαη ζπκπιήξσζεο ηνπ θαηάινγνπ. Γηα φια ηα 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ εληάζζνληαη ζηνλ θαηάινγν ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ.3918/2011 φπσο ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη θάζε 

θνξά. 

Άπθπο 23 

Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξν 35 ηνπ λ.3918/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1. α) Γηα 

θάζε θαξκαθεπηηθφ ηδηνζθεχαζκα πνπ ζπληαγνγξαθείηαη απφ ηαηξφ θαη ην ηίκεκα 

ηνπ νπνίνπ θαιχπηεηαη απφ ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Φ.Κ.Α.), ηνλ Δληαίν 

Οξγαληζκφ Παξνρψλ Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.) θαη ηνλ Οίθνπ 

Ναχηνπ, ζεζπίδεηαη «ηηκή θνηλσληθήο αζθάιηζεο» (εθεμήο Σ.Κ.Α.) ε νπνία 

ζπλίζηαηαη ζηελ ηηκή παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ θάζε θνξά 

ηζρχνπζα Τ.Α. πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ηηκνιφγεζεο ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

ηδηνζθεπαζκάησλ κεησκέλε θαηά i) 9% ή ii) 7% , σο αθνινχζσο:  Σα θαξκαθεπηηθά 

πξντφληα θαηαηάζζνληαη ζην 5
ν
 επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο Anatomic Therapeutic 

Chemical classification-ATC, (ATC5). Γηα θάζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία (ATC5), i) 

φηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθνχο θαηφρνπο αδείαο θπθινθνξίαο (ΚΑΚ), ηφηε ε ΣΚΑ γηα απηά ηα 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα κεηψλεηαη θαηά 9%, ελψ ii) φηαλ ππάξρεη έλα κφλν 

θαξκαθεπηηθφ πξντφλ- αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ ζπζθεπαζηψλ - κνξθψλ θαη 



πεξηεθηηθνηήησλ απηνχ, πνπ αλήθεη ζε έλα ΚΑΚ ή θαη ζε έλαλ επηπιένλ ΚΑΚ 

θαηφπηλ ζπλαίλεζήο ηνπ (πεξίπησζε «co-marketing»), ηφηε ε ΣΚΑ γηα ηα πξντφληα 

απηά κεηψλεηαη θαηά 7%. Οη Φ.Κ.Α. θαιχπηνπλ ηε δαπάλε ρνξήγεζεο ησλ 

ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο ιηαληθήο ηηκήο κεησκέλεο θαηά 

ην πνζφ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ηεο πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο κεηαμχ 

ηεο ηηκήο παξαγσγνχ ή εηζαγσγέα θαη ηεο ΣΚΑ. Ζ δαπάλε πνπ αθνξά ην 

παξαθξαηνχκελν 9% ή 7% βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο θαηφρνπο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο (ΚΑΚ) ησλ θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ θαη ζεσξείηαη 

«επηζηξνθή» (rebate) ησλ ΚΑΚ πξνο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πξνο ηνπο Φ.Κ.Α. 

θαη ηνλ ΔΟΠΤΤ. 

β) Σν πνζφ πνπ ππνρξενχηαη λα απνδψζεη θάζε εηαηξεία ή θάηνρνο άδεηαο 

θπθινθνξίαο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ησλ ζπλνιηθψλ 

πσιήζεψλ ηεο αλά θαξκαθεπηηθφ ηδηνζθεχαζκα, αθνχ αθαηξεζνχλ νη πσιήζεηο πξνο 

ηα λνζνθνκεία θαη νη παξάιιειεο εμαγσγέο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δζληθνχ 

Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (ΔΟΦ). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ιακβάλεηαη ππφςε ε 

ζρέζε δεκφζηαο πξνο ηδησηηθή θαξκαθεπηηθή δαπάλε, ήηνη 80%−20%. γ) 

Δπηπξνζζέησο ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ α) θαη β) νη ΚΑΚ 

θάζε ρξφλν θαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κελφο Μαξηίνπ ππνρξενχληαη ζε 

πξφζζεηε θιηκαθνχκελε επηζηξνθή «rebate» αλάινγα κε ηνλ εηήζην ζπλνιηθφ φγθν 

πσιήζεσλ ηνπ θάζε θαξκαθεπηηθνχ πξντφληνο ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο, φπσο 

νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Δηήζηνο ζπλνιηθφο φγθνο πσιήζεσλ αλά 

θαξκαθεπηηθφ πξντφλ 

Πξφζζεην ηεο πεξίπησζεο α) ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ πνζφ επηζηξνθήο 

(rebate) 

    

5εθ€-10εθ€ 2% 

10εθ€-20εθ€ 4% 

Πάλσ απφ 20εθ€ 6% 

  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηειηθνχ πνζνχ ιακβάλνληαη ππφςε νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

πεξίπησζεο β) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Γηα ηελ απφδνζε ηνπ πξφζζεηνπ πνζνχ 

επηζηξνθήο, απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηηο πσιήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εμακήλνπ βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πσιήζεσλ ηνπ ΔΟΦ θαη θαηαβάιιεηαη γηα αληίζηνηρα 

γηα ην πξψην εμάκελν, κέρξη 31 Οθησβξίνπ θάζε έηνπο θαη γηα ην δεχηεξν  κέρξη 31 

Μαξηίνπ θάζε επφκελνπ έηνπο. . 

δ) Οη πεξηπηψζεηο β) θαη γ) ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ηζρχνπλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ν εθάζηνηε Φ.Κ.Α. έρεη εληαρζεί ζην χζηεκα Ζιεθηξνληθήο πληαγνγξάθεζεο 

(εθεμήο .Ζ..) κέρξη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ ηειεπηαίνπ ή δηαζέηεη άιιν 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζάξσζεο ησλ ζπληαγψλ (scanning). ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην 

πνζφ πνπ ππνρξενχηαη λα απνδψζεη θάζε εηαηξεία ή θάηνρνο άδεηαο θπθινθνξίαο 

ππνινγίδεηαη κέζσ ηνπ .Ζ.. ή ηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο αλά Φ.Κ.Α. ή ηνπ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη απνδίδεηαη αληίζηνηρα ζηνλ Φ.Κ.Α. ή ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

ε) i) ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο απφδνζεο ηνπ πνζνχ επηζηξνθήο ηεο παξαγξάθνπ α) 

ή ηνπ πξφζζεηνπ πνζνχ επηζηξνθήο ηεο παξαγξάθνπ γ) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, 



απηά εηζπξάηηνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ.. ii) Σα θαξκαθεπηηθά πξντφληα γηα 

ηα νπνία δελ απνδφζεθε ην πνζφ ηεο επηζηξνθήο δηαγξάθνληαη απηνδίθαηα απφ ηνλ 

θαηάινγν ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 

3816/2010. iii) Οη εηαηξείεο δηθαηνχληαη βεβαίσζεο θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ επηζηξνθήο 

γηα θνξνινγηθή ρξήζε. 

ζη) Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία, 

πξνζεζκίεο, ηξφπνο απφδνζεο ηνπ πνζνχ επηζηξνθήο ηεο πεξίπησζεο α) θαη ηνπ 

πξφζζεηνπ πνζνχ επηζηξνθήο ηεο πεξίπησζεο γ) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ απφ ηνπο 

ΚΑΚ πξνο ηνπο Φ.Κ.Α., ή ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ηνλ Οίθν Ναχηε, ν θαηακεξηζκφο ηνπ 

εηζπξαρζέληνο πνζνχ ζηνπο δηθαηνχρνπο θνξείο, ε επηβνιή θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε 

παξάβαζεο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

δ) Ζ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ αξρίδεη αλαδξνκηθά απφ 1-1-

2012. 

  

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄ 

Αναδιοπγάνωζη Τποςπγείων Τγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ και Δπγαζίαρ 

και Κοινωνικών Αζθαλίζεων 

Άπθπο 24 

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Πξφλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, κεηαθέξεηαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

Ζ ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πξφλνηαο κεηαθέξεηαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

Άπθπο 25 

Οη θιάδνη πγείαο ησλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ εληάζζνληαη απφ 1-7-2012 ζηνλ 

ΔΟΠΤΤ, πιελ ησλ απηνδηαρεηξηδφκελσλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

  

Άπθπο 26 

Ζ κεληαία θαξκαθεπηηθή δαπάλε ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ησλ ινηπψλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο αζξνηζηηθά δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1/12 ηνπ θνλδπιίνπ πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλν ζηνλ εηήζην θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δλδερφκελε ππέξβαζε ηνπ 

θνλδπιίνπ απηνχ δελ ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο 

(δειαδή πξνο ηνπο θαηφρνπο άδεηαο θπθινθνξίαο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, πξνο 

ηηο θαξκαθαπνζήθεο θαη πξνο ηα θαξκαθεία) θαη νη δηθαηνχρνη δελ ζα κπνξνχλ λα 



ηελ αλαδεηήζνπλ. Δάλ, παξ’ φι’ απηά, θαηαβιεζεί θαξκαθεπηηθή δαπάλε πνπ 

ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ θνλδχιη, ηφηε αθελφο κελ δηψθνληαη πεηζαξρηθά ηα αξκφδηα 

φξγαλα πνπ ελέθξηλαλ ηελ θαηαβνιή απηή, αθεηέξνπ δε ην ππεξβάιινλ είηε 

ζπκςεθίδεηαη κε ηελ θαξκαθεπηηθή δαπάλε ηνπ ακέζσο επφκελνπ κήλα είηε 

επηζηξέθεηαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο πξνο ηνλ ΔΟΠΤΤ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πνπ ζα θαζνξίδεη ην αθξηβέο πνζφ ηεο 

επηζηξνθήο απφ ηνλ θάζε δηθαηνχρν, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε πνζνζηηαία αλαινγία 

ζπκκεηνρήο απηψλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο ηηκήο ηνπ θαξκάθνπ. 

  

Άπθπο 27 

          Το άπθπο 34 παπ. 2 εδ. δ ηος ν. 3918/2011 ηποποποιείηαι ωρ 

ακολούθωρ : « Το ποζοζηό ηηρ επιζηποθήρ κλιμακώνεηαι ζύμθωνα με ηην 

ακόλοςθη πποοδεςηική διαβάθμιζη, ενώ εξακολοςθεί να βπίζκεηαι ζε ιζσύ 

η πποοδεςηική διαβάθμιζη ηος πποηγούμενος πίνακα για ηοςρ Φ.Κ.Α. πος 

δεν ενηάζζονηαι ζηον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: 

Ύςνο αηηνχκελνπ 

πνζνχ αλά Κιάδν 

Τγείαο ΦΚΑ 

Πξννδεπηηθφ 

πνζνζηφ επηζηξνθήο 

επί ηνπ χςνπο ηνπ 

αηηνχκελνπ πνζνχ 

Σειηθφ πνζφ 

θιηκαθίνπ 

πλνιηθφ πνζφ αλά 

θιηκάθην 

0-3000 € 0 % 0 0 

3.001 €-10.000 € 2% 140 140 

10.001€-30.000 € 3% 600 740 

30.001€-40.000 € 5% 500 1240 

Απφ 40.001 € θαη 

πάλσ 

6%     

  

Ζ παξνχζα δηάηαμε ηζρχεη απφ 01.01.2012.» 

  

  

  

  

  

  

  

Άπθπο 28 

Δπιηποπή Ππομηθειών Τγείαρ 



  

1. Σν εδάθην 2, παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3918/2011 θαηαξγείηαη. 

2. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3918/2011 ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

«1. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 1,2,3,4,5,6,11 θαη 12 ηνπ λ. 3918/2011 

αξρίδεη απφ 1.01.2013. Ζ ηζρχο ησλ άξζξσλ 8,9 θαη 10 αξρίδεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ 

πλνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ, έηνπο 2013» 

3.  Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3918/2011 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«1. Μέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ πλνιηθνχ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ Πξντφλησλ θαη 

Τπεξεζηψλ, έηνπο 2013 ε Δ.Π.Τ., πνπ εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 15 ηνπ Ν. 3918/2011, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, είλαη ε αξκφδηα 

αξρή γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηψλ, πνπ εθθξεκνχλ απφ ηα πξνεγεζέληα πξνγξάκκαηα πξνκεζεηψλ, έσο 

30.06.2013.» 

4. ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3886/2010 

(Α΄173) πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Δμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ 

δηάηαμεο νη ζπκβάζεηο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, θαξκάθσλ θαη ππεξεζηψλ γηα 

ην ΔΤ πνπ ζπλάπηνληαη κε βάζε δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνκεζεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο κε βάζε ηνπο Ν. 3580/2007, Ν. 3846/2010, Ν. 

3867/2010, Ν. 3868/2010 θαη Ν. 3918/2010 πνπ αθνξνχλ ην ΔΤ, γηα ιφγνπο 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο.» 

5. Οη θαηεπείγνπζεο πξνκήζεηεο γηα ηελ θάιπςε ησλ άκεζσλ αλαγθψλ ησλ Φνξέσλ 

Τγείαο & Πξφλνηαο ζε ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα θαη θάξκαθα πνπ δελ θαιχπηνληαη 

ή δελ πξνζθέξνληαη απφ ηελ εγρψξηα αγνξά ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο δχλαηαη λα 

θαιχπηνληαη απφ ηελ αγνξά ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κχπξνπ θαηφπηλ ζχλαςεο 

δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγψλ. 

Άπθπο 29 

Καηαπγούμενερ 

Με ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο απφ ηελ πεξίπησζε Ε 

ηνπ άξζξνπ 186 λ. 3852/2010 (Α΄87) ε ππνπεξίπησζε Η α εψο θαη ε. 

Άπθπο 30 

Έναπξη ιζσύορ 

Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ άξρεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ, 

εθηφο αλ νξίδεηαη άιισο απφ εηδηθέο δηαηάμεηο. 

  

  



  

  

  

  

  

Αθήνα ……./2/2012 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ                                  Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ              ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ &  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ  ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ             ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΡΔΠΠΑ  

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ                                   Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ 

ΜΑΘΖΖ         ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

& ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 

ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ                ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ 

  

  

  

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ                                     Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  

ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ                                        ΔΡΓΑΗΑ&  

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

  

ΑΝΑΣΑΗΟ ΓΗΑΝΝΗΣΖ        ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΖ 

  

  

  

  



 


