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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 50108
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων παραλαβής από τον ΕΟΠΥΥ, επεξεργασίας και εξόφλησης
λογαριασμών φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, για τα στελέχη
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 και 2 του άρθρου 44 του ν. 4676/2020,
«Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες
ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 67).
2. Τον ν. 3918/2011, «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν (Α΄ 31).
3. Τον ν. 4238/2014, «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύουν (Α΄ 38).
4. Τον ν. 4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
5. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005, «Κώδικας Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Το π.δ. 80/2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145).
7. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας», όπως ισχύει (Α΄ 148).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020, «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α΄ 156).
10. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.50807/11-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας,
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 620).
11. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
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πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805).
12. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 κοινή
υπουργική απόφαση, με περιεχόμενο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.
46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών
Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (Β΄ 4898), όπως ισχύει.
13. Tην υπ’ αρ. 993 απόφαση της 694ης/23-07-2020
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
14. Την υπ’ αρ. 2/39549/0026/11-06-2015, «Καθορισμός δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και
χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και Ι.Δ. από πιστώσεις
του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 1138).
15. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ. 56884/15-09-2020
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε της
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) όπως
ισχύει.
16. Το υπ’ αρ. 2811.8/63578/2020 εισηγητικό σημείωμα
ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
17. Από τις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής
απόφασης α) Δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση
στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, καθώς το ποσό της
αναμενόμενης φαρμακευτικής δαπάνης θα χορηγείται
στον ΕΟΠΥΥ μέσω αυξομείωσης των προϋπολογισμών
των Υπουργείων Υγείας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Εξάλλου, ποσοστό 4% επί των δαπανών αποτελεί διαχειριστικό έσοδο του φορέα. β) Δεν προκαλείται
πρόσθετη δαπάνησε βάρος του ΑΛΕ 2240101001 «Φαρμακευτική περίθαλψη» του φορέα 1041-502 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ). γ) Προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού
του ΥΝΑΝΠ ύψους 60.000 € περίπου ετησίως αρχής γενομένης από το έτος 2021 από την καταβολή εκ μέρους
του Λ.Σ. - Ελ. Εκτ. προς τον ΕΟΠΥΥ πρόσθετου ποσού
ίσου με το 4% της ετήσιας δαπάνης των συνταγών για
τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένης και της όποιας πρόσθετης αμοιβής του αναδόχου της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Συνταγών
καθοριστεί. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται εντός
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των ανώτατων ορίων δαπανών του φορέα, όπως αυτά
καθορίζονται από το εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων παραλαβής από τον ΕΟΠΥΥ, επεξεργασίας και εξόφλησης
λογαριασμών φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, για τα στελέχη Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - Ε.ΑΚΤ.) και
τα μέλη των οικογενειών τους, ως κατωτέρω:
- Η εξυπηρέτηση των στελεχών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και
των μελών των οικογενειών τους από τον ΕΟΠΥΥ θα
αναφέρεται μόνο στο σκέλος της εκτέλεσης συνταγών
φαρμάκων από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά
φαρμακεία.
Στη διαδικασία δεν περιλαμβάνονται φάρμακα υψηλού κόστους της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010
(Α΄ 6), αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και σκευάσματα
ειδικής διατροφής.
- Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης έχει
δημιουργηθεί κατηγορία ασφαλισμένων (Ασφαλισμένοι
Λιμενικού Σώματος - Ελληνική Ακτοφυλακή), ώστε να
εκδίδονται ηλεκτρονικές συνταγές και να εκτελούνται
με ενιαία διαδικασία, όπως οι υπόλοιπες συνταγές που
αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.
- Οι συνταγές του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. θα εκτελούνται από
τα ιδιωτικά φαρμακεία με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και συμμετοχές ασφαλισμένων που ισχύουν για τις
συνταγές ΕΟΠΥΥ και θα υποβάλλονται από τα ιδιωτικά
φαρμακεία, στο τέλος κάθε μήνα, μέσα στο φάκελο συνταγών που υποβάλλονται προς τον ΕΟΠΥΥ, σε ξεχωριστό υποφάκελο με εξωτερική σήμανση.
- Κάθε φαρμακείο θα εκδίδει διακριτό τιμολόγιο για τη
δαπάνη των συνταγών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και θα εκτυπώνει διακριτό Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής, σύμφωνα
με τα ισχύοντα για τους λογαριασμούς ΕΟΠΥΥ.
- Ο ΕΟΠΥΥ θα δημιουργήσει διακριτό ΚΑΕ για την
αποζημίωση των εν λόγω συνταγών και η πληρωμή των
ιδιωτικών φαρμακείων θα γίνεται ανά μήνα, με χρέωση του εν λόγω ΚΑΕ. Πάντως σε κάθε περίπτωση οι εν
λόγω δαπάνες βαρύνουν τον ΚΑΕ΅0672 «Φαρμακευτική
περίθαλψη».
- Οι συνταγές του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. θα σαρώνονται. Ο έλεγχος και η διαδικασία εκκαθάρισης θα πραγματοποιείται
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σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη διαδικασία
που εφαρμόζεται κάθε φορά για τις συνταγές ΕΟΠΥΥ.
- Οι συνταγές του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. εξαιρούνται από κάθε
είδους επιστροφών (rebates) και θα αφαιρείται η δαπάνη
αυτών από την εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη
του ΕΟΠΥΥ και το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής
(claw back).
- Το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. θα καταβάλει στον ΕΟΠΥΥ πρόσθετο
ποσό ίσο προς το 4% της ετήσιας δαπάνης των συνταγών, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της όποιας πρόσθετης αμοιβής του αναδόχου της
Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Συνταγών καθοριστεί.
- Στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ θα υφίσταται πρόβλεψη για το ύψος των απαιτούμενων πιστώσεων στο
σκέλος του εξόδου για εκάστοτε έτος. Αντίστοιχα στο
σκέλος του εσόδου θα εγγράφεται ισόποσα πρόσθετη
επιχορήγηση προσαυξημένη με το διαχειριστικό τέλος
του 4% της προηγούμενης παραγράφου. Η εν λόγω
πρόβλεψη χορηγείται από το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. προς τον
ΕΟΠΥΥ κατά το στάδιο σύνταξης του αρχικού προϋπολογισμού του Οργανισμού και αποσκοπεί στην επάρκεια
πιστώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 80/2016
(Α΄ 145). Μια φορά ανά έτος το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής μεταφέρει πιστώσεις από τον
φορέα 1041-502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» του προϋπολογισμού
ΥΝΑΝΠ, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας
(ΑΛΕ 2310505001 του φορέα 1015-203) και ακολούθως
επιχορηγείται ισόποσα ο ΕΟΠΥΥ δύο φορές το έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Υγείας
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