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ΠΡΟ:  
ΑΠΟΓΔΘΣΔ 
 

 

ΘΔΜΑ: Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ λφκνπ ζρεηηθά κε ζπληαγνγξάθεζε 

ΥΔΣΙΚΟ: 1. Σν άξζξν 45 ηνπ λ.4316/2014 (ΦΔΘ 270Α/24-12-2014), 2. Σν άξζξν 21 ηνπ 

λ.4052/2012 (ΦΔΘ 41Α/01-03-2012), 3. Ζ ππ’ αξ. Τ9/νηθ.53768 Τπνπξγηθή Απφθαζε 

(ΦΔΘ1796/Β/01-07-2014) 

 

Θέηνπκε ππφςε ζαο φηη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4316/2014, ην εδάθην Β΄ 

ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4052/2012, ηζρχεη σο εμήο: 

 

«5. α) …Β. Κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο κπνξεί λα ηίζεληαη θιεηζηνί πξνυπνινγηζκνί, 

νηθνλνκηθνί ή άιινη ζηφρνη θαη φξηα (πιαθφλ), πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο ζηε ζπληαγνγξάθεζε 

θαξκάθσλ θαη ινηπά αλαγθαία κέηξα ειέγρνπ ηεο ζπληαγνγξάθεζεο εθάζηνπ ηαηξνχ.  

Κε φκνηα απφθαζε κπνξεί ν πξνυπνινγηζκφο, νη ζηφρνη, νη πεξηνξηζκνί, νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα 

κέηξα λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ηαηξνχ, ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ πνπ ζεξαπεχεη 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη παζήζεηο απηψλ, ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα 

ηεο, ην κήλα ηνπ έηνπο (επνρηθφηεηα), ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ, ηελ εηζαγσγή λέσλ θαξκάθσλ (πξσηνηχπσλ ή γελνζήκσλ) ζην ζεηηθφ θαηάινγν 

ζπληαγνγξάθεζεο θαη ηέινο ηελ εμέιημε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζε ζρέζε κε ηνπο εθάζηνηε 

ζηφρνπο. Δπίζεο, δχλαηαη ε ζπληαγνγξάθεζε ησλ θαξκάθσλ λα ζπλδέεηαη κε ηελ πάζεζε ηνπ 

αζζελνχο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην International Classification of Disease.  

Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη, ηα φξηα θαη νη πξνυπνινγηζκνί ζπληαγνγξάθεζεο δχλαληαη λα 

ελζσκαηψλνληαη ζε ζπκβφιαηα απφδνζεο πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ ηνπ ΔΟΠΤΤ ησλ ηαηξψλ πνπ 

ζπληαγνγξαθνχλ ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα ηίζεληαη θίλεηξα (κπφλνπο) θαη πνηλέο 

αλάινγα κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ θαη ησλ πξνυπνινγηζκψλ.  

Κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο πξνζδηνξίδνληαη επηπξφζζεηα νη κεραληζκνί θαη νη δηαδηθαζίεο 

εμαηξέζεσλ απφ ηηο σο άλσ ξπζκίζεηο, ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ ηαηξψλ, θαξκάθσλ, κνλάδσλ 
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παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, νκάδσλ αζζελψλ ή κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ ηαηξψλ θαη επίζεο, ν 

ηξφπνο ελζσκάησζεο ησλ σο άλσ ξπζκίζεσλ ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, ε 

κεζνδνινγία ειέγρνπ, ν ηνκέαο εθαξκνγήο ηνπο (ηδησηηθφο ή θαη δεκφζηνο), θαζψο θαη θάζε αλαγθαίν 

κέηξν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο. 

ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλεο ππέξβαζεο ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη αλσηέξσ, ν ηαηξφο 

θαιείηαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. λα δηθαηνινγήζεη ηε ζπληαγνγξάθεζή ηνπ.  

ε πεξίπησζε κε επαξθνχο αηηηνιφγεζεο ηεο ππέξβαζεο, ν Δ.Ο.Π.Τ.Τ. δχλαηαη λα επηβάιεη 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ νξηδφκελα.  

Ωο επαλεηιεκκέλε ππέξβαζε νξίδεηαη ε ππέξβαζε ησλ νξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή 

ππνπξγηθή απφθαζε, ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) αζξνηζηηθά γηα ηξεηο (3) 

ζπλερφκελνπο κήλεο.  

ηελ πεξίπησζε απηή, ε αξκφδηα Γηεχζπλζε πνπ δηαπηζηψλεη ηελ ππέξβαζε, θαιεί ηνλ ηαηξφ λα 

δψζεη έγγξαθεο εμεγήζεηο εμεγήζεσλ. Οη εμεγήζεηο ππνβάιινληαη κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ, ζην νπνίν ππνρξεσηηθά αλαθέξεηαη 

ε παξάβαζε πνπ δηαπηζηψζεθε.  

ε πεξίπησζε πνπ νη εμεγήζεηο δελ θξίλνληαη επαξθείο επηβάιινληαη ζηνπο ηαηξνχο νη πην θάησ 

θπξψζεηο, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα θαη ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο: 

α. πξφζηηκν θπκαηλφκελν απφ πεληαθφζηα (500) έσο πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ ή 

β. πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο απφ ηελ ζπληαγνγξάθεζε ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., απφ δχν 

(2) κέρξη δψδεθα (12) κήλεο ή 

γ. νξηζηηθή θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ζε ηαηξνχο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ή 

απνθιεηζκφο θάζε ζπλεξγαζίαο κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. γηα ηνπο κε ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνχο. 

Δπίζεο, ε κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν, απνηειεί γηα ηνπο 

ηαηξνχο ηνπ Δ..Τ., ηνπ Π.Δ.Γ.Τ., θαζψο θαη γηα ηνπο ηαηξνχο κνλίκνπο ή κε ζχκβαζε κε ηνλ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ., πεηζαξρηθφ παξάπησκα, γηα ην νπνίν επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία γηα θάζε θαηεγνξία. 

Σα πξφζηηκα πνπ θαηαινγίδνληαη εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΘΔΓΔ ππέξ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.. 

Οη θπξψζεηο επηβάιινληαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο 

Γηεχζπλζεο πνπ δηαπίζησζε ηελ ππέξβαζε.  

Θαηά ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ν ηαηξφο κπνξεί λα αζθήζεη, κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζή ηεο, πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ..  

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηεο αλσηέξσ 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, αλαζηέιιεηαη ε εθηέιεζε ηεο απφθαζεο επηβνιήο θπξψζεσλ κέρξη ηελ 

έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε νη παξαβάζεηο ησλ ηαηξψλ γλσζηνπνηνχληαη θαη ζηνλ νηθείν Ηαηξηθφ χιινγν.» 

 

 

                                                                                               Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

                     ΓΗΜΗΣΡΙΟ Α.ΚΟΝΣΟ 
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ΑΠΟΓΔΚΣΔ: 
1. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ  
(Πινπηάξρνπ 3 , Αζήλα, ΣΘ 10675) 
2. ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΔ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ 
1ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΗΘΖ 
(Εαράξσθ 3, Αζήλα, ΣΘ 11521) 
2ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ 
(Θεβψλ 46-48, Πεηξαηάο, ΣΘ 18543) 
3ε Τ.ΠΔ. ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ 
(Αξηζηνηέινπο 16, Θεζζαινλίθε, ΣΘ 54623) 
4ε Τ.ΠΔ. ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ & ΘΡΑΘΖ 
(Αξηζηνηέινπο 16, Θεζζαινλίθε, ΣΘ 54623) 
5ε Τ.ΠΔ. ΘΔΑΙΗΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΙΙΑΓΑ 
(Ληθεηαξά 18, Ιάξηζα, ΣΘ 41221) 
6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΙΟΠΟΛΛΖΟΤ, ΗΟΛΗΩΛ ΛΖΩΛ, ΖΠΔΗΡΟΤ & ΓΤΣΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ 
(Λ.Δ.Ο Παηξψλ- Αζελψλ θαη Τπάηεο 1, ΣΘ 26441) 
7ε Τ.ΠΔ. ΘΡΖΣΖ 
(κχξλεο 26, Σ.Θ Ζξάθιεην, ΣΘ 71201) 
3. ΤΠΔΓΤΦΚΑ 
 (Κελάλδξνπ 64, Αζήλα, ΣΘ 104 32) 

4. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ  

 (Πεηξαηψο 134 & Αγαζεκέξνπ, ΣΘ 11854) 

5. ΗΓΙΚΑ  
 (Ιεσθ. πγγξνχ 101 & Ιαγνπκηηδή 40, ΣΘ 11745) 

6. ΣΜΗΜΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΝΣΑΓΧΝ 

 (Πεηξαηψο  181, Σαχξνο, ΣΘ 11853) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Γ/ΝΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ  

ΣΜΗΜΑ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΟΠΤΤ 

2. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ Γ/ΝΔΙ ΔΟΠΤΤ 

 
ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

1. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 

2. ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ  

3. ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΗ 

4. Γ/ΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤ  
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