
ΠP0TAΣH

Bαoεl :

- ToU Ν.Δ. 96/1973 αρθ. 13 παρ,4
- τηζ Υ6αl776l20-3-93/ΦEK 536 Yπoυργlκηg Απoφαoηζ . 

-,

- τηζ oδηγiαg 92126 τηg ΕυρωπαTκηg'Evωoηg

κ Aπαvτα τα φαρμακα yoρηγo1vταt κατoπlν ιατρtκηg oυvταγηg,' Avευ tατρtκηg oυvταγηg
yoρηγo1vταt φαρμαΚα ωV η αδεtα κυκλoφoρfαζ τoU Υπoυργo0 Κoιv, Υπηρεoιιilv oριζει
o0τω9 υ'

Επεtδη η αvωτ6ρω δlαταξη θxεl ατovηαεt, εvΦ ιoxOεl, επαvoδoζ με vfα voμoθετlκη
δlαταξη ωg εξηg :

κ Aπαγoρε1εταt η πιilληαη φαρμαΚεUτικιilν πρoi'oντωv, τα oπo|α yoρηγo0vTαt με tατρικη
oυvταγη, oπω9 αvαφtρει η αδεtα πOU τoUζ tyει yoρηγηθεi απo τov ΕoΦ, yωρ/g τηv
πρooκoμtoη τηs αvτioτolχηζ ιατρlκηg oυvταγηg, H εφαρμoγη εfvαι υπoχρεωτικη για τηv
πρooταo[α τηg Δημooιαg Υγε|αg καt oι κυριiloειg -oε αvτ|0ετη περ[πτωoη- ε[vαι
αvτ|oτolyεE με αυτig πoυ επtβαλλovταt oταv yoρηγo1vται φαρμακα χωρ|ζ τηv πρooκoμιoη
τη9 "κoκκιvηg oυvταγηE'' τoυ Ν' 1729/87 y'

BAPBAPA ΑNEMOΔoYPA

ΠP0EΔPOΣ
|ATPΙKOY ΣYΛΛoΓoY ΠElPAIA



Ν.Δ. 96 Tηζ 3/8.8.1973: Περi τηg εμnoρiαg εv γθvεt τωv

φαρμοκεUΤlκδv, δtαtτητlκιbv κal καλλυvτlκδv nρoTδντωv.

-(ΦEK A', 172)'

xxxKoΤα τo oρΘρo t4 nαρ,3 τoυ Ν. 13ι6/1983 in' :),

"oΠou ατo ΝΔ 96/t973 οnolτεiταl αnδφαoη τoυ Ynoυργεioυ

Yγεiοg καl Πρδvotαg κol δεv oρiζεταl διοφoρετικθ αro

v6μo oυτδv, οvτικοΘiαrαταl με αnδφoαη τoυ ΔΣ τoυ EoΦ

με εξοiρεαη: α) Τηv εnlβoλη τωv κυρδoεωV ΠoU nρoβλinovτot

on6 τo ορθρo 19 τou NΔ 96/1973 β) Tηv XoρηYηση, αvααroλη

η οvδκληοη τωv οδεlδv τηg nαρoγρ.2ο τoυ αρθρoυ 3 ουτo0

τoυ vδμου. Enioηg, δnou αro NΔ 96/1973 οnolτεiταl

γvωμΔτευαη τoυ KEEΦ κoι δεv oρiζετοl δlοφoρετtκο αro

v6μo αυτδv, αvτικοΘiαroταl με γvωματευαη τoυ EoΦ.

***ΠAPAτHPΗΣH: H δt6τοξη του dρθρoυ 17 τoυ παρ6vτog voμoθ.δtοταγμοτog

κρiΘηκε ANΤΙΣYNΤAΓιν1ATΙKH με τlg υn'αρlΘμ. !1'92/2006,2633/2005, 3586/2006 κοr

323/2007 αnoφδoεtq ΣτE ,

Φαρμοκευτlκο nρoTδvτα

Aρθρov 1.

1. Φαρμoκευτlκδv nρoi6v κατo ταg δlατδξεrg τoυ noρδvτοg εivοl nρoiδv

τηq μoζικηg KcL TυΠonoΙημdvηg nαροoκευηg φορμοκευτtκo0 εiδoυg,

φερoμθvou δlα τωv κατδ v6μov καv6vωv πρog unδ τωv oτδμωv loματtκηv,

nρoφυλοκτtκηv, δtoγvωαrlκηv, κοt γεvlκιbg lοτρlκηv xρηolv.

2. Τo φορμοκευτlκδv nρoΤδv φiρεταt εlg κυκλoφoρiαv, υnδ αroθεροv καl

τηv ουτηv πδvτoτε oυvΘεoιv, φαρμοκoτεXvlκl1v μoρφηv Kol σUσκεUαoiαv,

nοραγδμεvov υnδ τηq oυτηg πoρογωγoU μovdδog δυvομθvηg vα εξαoφαλiση ΤηV

επi μdρουg Kοl εvΤω oυvδλω notοτlκηv καl noooτtκηv αUvθεotv ωζ Kαl Tηv

εrδtκηv δρδo'lv, nρoυnδΘεo'ιv δt' ηv ετεθη εv κυκλoφoρiα.

3. Δlο τoυ δρoυ κυκλoφoρΙα, voεΙταt nooο πραξrg γεvoμdvη απδ τoυ



φoρμοκαΠoΘfiκεq noυ nραYμαToΠolo0v εξoγωγθg δεv διαμεαολαβo0v γrα εξογωγθg
iλλωv φορμοκαnoθηκδv.,,

xxx To dρΘρo 12α πρoαrθθηκε με τo ορΘρo 15 N,35Bo/2o07,ΦEK A 734/78'6'2007'
H lαxυg τoυ vδμoυ 358O/2a07, oΟμφωvο με τo δρΘρo 22 αυτoιi,αρ1iζεl μετα

αnδ εξ{vτα ημiρεg αΠo Τη δημοoΙευoη τoU στηv Eφημερiδα τηg Kυβερvηoεωg,
εκτ6g

αv oρiζεταl δlαφoρετικα αrlg εnΙ μtρoυg διαταξεrg

Λlοvlκη nδληαlg φoρμοκεUΤlκδv nροTδvτωv

AρΘρov 13.

1. H λlοvικη nδληorg τωV φορμακευτlκδv εv γθvεl nρoiδvτωv εnlτρθnεταt

μδvov υnδ τωv voμΙμωg λεlτoυργoivτωv φoρμoκεiωv καl υnδ τωv εγδvτωv
εlδlκηv nρog τo0τo οδειοv τoυ Ynoυργoυ Kolvωvtκδv YnηρεoΙωv lοτρδv κοτο
ταg δlοτοξειg τoυ oρθρoυ 17 τoυ Α'Ν. 751/1937 ,'περi 

μεταρρυΘμiοεωg
διατδξεωv TIVοJV Tηζ φαρμακεUTlKηg voμoθεoΙog'', Πληv τωv Αγρoτlκδv
τoloΟτωv.

''2. ΠρoTδvτo nερi ωv η Παρ. B τoυ δρθρoU 1, ot nαρογραφol 1 καl 2

τoυ 6ρθρου 3, ωg nρoTδvτο nερi ωv τo αρθρov 4 τoυ nαρδvτog δυvοvτοt vα

nωλδvτοl υnδ κατααrημδτωv εxδvτωv ιδιαiτερov nρog τoυτo τμημα καt

oυvαφεtα εμnoρlκηζ δρααrηριoτηToζ Πρoζ Tο Un' ουτδv nωλoυμεvο εiδη,

τηρoυμθvωv τωv oYοραvoμικιλv κoι υγεlovoμtκδv δtoτοξεωv,'.

x**Η εvτδg '' '' Παρ,2 οvτlκατοαrαθηκε ωζ οVω μετo δρθρo 3 τoυ

N.1132/1981 (ΦEK A 51)

3. ot φορμοκoπoloi υnoxρεoδvταr δnωq xoρηγoυv Τcr εV Tη lατρικη

αυvταγη οVογρoφ6μεvα nρoΙ6vτο αnoγoρευομθvηq αυαrηριbq τηq

αvTtKαστoσTδoεωg αuτδv δt' ετθρων nρoΤδvτωv.



4. Απαvτα τα φορμαKo xoρηγοOvται κατδntv tατρrκηg oυvταγηq.
Avευ lοτρικηg oυvταγηq xoρηγoOvται φδρμοKcl ωV η αδεrα
κυκλoφoρiαq τoυ Yπoυργoυ Kolvωvlκδv Yπηρεolδv oρiζεl orjτω,

"5.Tο Φαρμoκευτlκα nρoΙoντο που δlοτiΘεvTαΙ σToUζ voαηλευδμεvouζ σΤο δημδαο

voooκoμεio, αrα lδρυματa ΠoU εΠoΠτε0ovταl αnδ το YnoυργεΙα Yγεiοg καl

Kotvωvlκηg Aλληλεγγυηg καl Εργooiαg και Kolvωvικηq Αοφαλlοηζ καl στlq

ιδlωτlκθg κλlvtκθg εvτδg τωv onoiωv λεlτoυργεΙ φορμακεio, xρειλvovτοl αrηv

εniαημη xovδρικη τlμη nρooαυξημεvη κoτ6 τρiα τotq εκoτδ (3Ψo), nλεov τωv

voμΙμωv εnlβαρυvoεωv, H xρθωοη γivετοι οvδ οoθεvη Kοl φορμοκευτtκδ oκε0ooμο,

με βδoη τηv ημερηαlα δδoη nου αvογρδφεταl σTo αυvτογoλδγlo, Mε αnδφoση Toυ

Ynoυργoυ Yγεiαg κοl Kolvωvlκηq Αλληλεγγυηq καθoρΙζoVταl ol λεnτoμθρεlεg

εφoρμoγηg' H nρoμηΘεlο TωV εV λδγω φαρμοκευτlκδv nρoT6vτωv οnδ τlg ιδtωτlκig

κλlvtκθg γivεταl στη voσοKoμεlακr\ τtμη."

xxxΗ Πορ,5 δπωq εi1ε οvτlκατααrοθεi απδ τo δρθρo 10 τoυ ν' 3457 120O6 (ΦEK 93

A') κol τρononoιηθεi οnδ τα δρΘρο 13 κοl 15 εδdφro τρiτo τoυ v, 3730/200B

οvτlκοτοαroθηκε εκ vεoυ ωg dvω με τo 6ρθρo 27 nαρ,2 τoυ N.3845/2o1o (ΦEK Α

66/1t-05-2010).Σ0μφωvo δε με TηV Πορ.3 αυτoΟ oρΙζεταt δτl:

'' 3. Γlο τη λεlτoυργio TωV φορμoκεiωv εvτδq τωv tδlωτtκιbv κλtvlκδv εivοl

υnoxρεωτlκη η nρδo'ληψη φσρμοKoΠoloυ καl o ορroμδg αυτo0 ωg υnευθυvoυ."

x''+Η εVT6ζ '' " Πορ.5 KΑTΑ.PΓΗΘΗKE με τo δρθρo 20 τoυ lιl, 4052 (ΦEK Α'4L/1'.3'20L2)

6, To nερΙ ωV η nρoηγoυμεVη ΠαροYρoφoζ Νoαηλευτlκα Ιδρ0μοτα κοt αl

κλlvlκoi 200 κλlvδv κοt οvω δΟvoταt vα διοτηρoUv εvτδq τoυ orκημoτog

εrg o αrεγδζovτcll φoρμακεΙov nρog αnoκλεtαrlκi1v εξυnηρθτησlv τωV UΠ'

ουτιbv vooηλευoμθvωv,

Tα φoρμακεΙο το0τα δθov vο διευθυvωνταr υnδ φoρμοκonoto0 η

oυvτρεxoυoηg οv6γκηg υnδ ιοτρoυ υnευθ0voυ δlδ τηv τηρηolv τωv υnδ τoυ

nορδvτog κoΙ τηq loxυoι}oηg εv γdvει voμoΘεoiοq nρoβλεnoμθvωv

υπoxρειi:αεωv nερi τηv δloκlvηotv κοl εμπoρiov εv γθvει TωV φαρμοκευτlκδv

καl λolnι-i.lv nρoiδvτωv.

Ta φαρμοκεΙο τα0τo υnδκεlvταl ειg θλεγxov ωq τo λοlnδ φoρμακεiα,

7' Δlα Πρoεδρlκδv Δlατογματωv εκδtδoμtvωv πρoταoεl τoυ Yπoυργoυ

Kοιvωvlκδv Ynηρεotδv oρiζovτοl αt λεnτoμθρειol εφορμoγηg τoυ nαρδvτog



9. Mε nρoεδρικδ δlδτογμο, ΠoU εκδiδετoι με nρδταoη τoυ Ynoυργo0

Yγεiοg, Πρδvolοg κοl KolVωVΙκδv Aoφoλioεωv, 0αrερο οno γvδμη τωv Δ,Σ,
ΙKA, oΓΑ κot Παvελληvloυ ΦαρμoκευlκoU Συλλδγου, κoθoρΙζovτοl ol

υnoxρεδoεlg τωv φoρθωv κοl ΤωV φορμακonolιbv κoι εlδlκoτερο; τo αrotxεiα

noυ πρi,nεl vο ixoυv οl tατρlκθg oυvτογig τωv φoρiωv κot ot κοτοαrααεlq

τωv λoγορtαoμδv τoυg, o τρδπog εκτελεαηq τωv oυvταγδv, o τρδπoq κοι το
δργαvο τoυ ελθγxoυ φορμακεUTlKflq nερiθολψηg, ol εntβαλλδμεvεg αroυg

φορμακoΠoIouq KυρΔαεlq γlα τΙζ παραβοαειg τωv υnoxρεδoειbv τoυg, τα
δργovο κot η δlοδlκooiο επlβoληg τωv κυρδαεωv αυτδv, ο τρδπog υπoβoλl1q

καl εξ6φληoηζ TωV λoyoρlοo,μδv φαρμακωv, κοθδg κοl o τρδπoq ελεγxoυ καt

εκκoθdρroηg τoυζ Kα| κoθε ολλη cr1ετlκη λεnτoμiρεtο.

Mε τo Ιδlo n.δ., καθoρiζovτoι Tα 6ργαvα κol η δloδlκαoiα επiλυαηg τωv
δlαφoρδv nου αvακ0nτoυv κoτd τηV εφορμoγη τηq oυλλoγlκηq oUμβοαηq,

Η δtοδlκαoiq ουτη θεωρεiTcΙl ΠεραΤωμθvη μετα nαρoδo δlμηvoυ onδ τη

γvωατoπoiηoη τηg διοφoρδg αro ορμ6δlo γlo τηV εniλuoη τηg 6ργοvo.

10. Koτd τo δlοαrημο noυ μεαoλαβεi οπδ τηv κατογγελiο μθxρr τηv
υnoγραφη vεαg oυλλoγrκηg oυμβοoηζ ol σUVτογθg τoυ φoρθο εκτελoυvταl
o0μφωvο με τo οvωτ6ρω n.δ. Γlo τη ρυΘμlαη θεματωv, πoυ οnoτελo0v
ovτtκεiμεvo τηq o-υλλoγlκηg oΟμβοαηg κcll η οvτlμετδπlor] τoυg κρivεταt
onoλ0τωg αvαγκαΙο για τηV περΙθολψη τωv oαφαλlαμ6vωv, εκδiδεταt
υπoυργlκη αnδφααη τoυ Ynoυργo0 Yγεiαq, Πρδvorοg καl Kolvωvlκιbv
Aoφαλioεωv, γεvlκη η κοτο φoρθα, η oπoiα εivαt υπoγρεωτtκη γlα τoυg

φoρεig κclι τoUζ φορμoκoπolo0q.

11. H κoθυαrερηαη εξδφληoηq onδ τo φoρθο τωv λoγoρlοαμδv φαρμακεΙωv
nορθxεt τo δtκοiωμα αrov τonικ6 φορμοκεUTlKo o0λλoγo vο οnoφοoiζεr τη
δlακonη onδ τoυg φoρμακonolουg μελη τηg εni πlαrιi:oει εκτελεαηq oυvταγδv
οoφαλloμivωv τoυ φoρθα, μθXρΙ Vο ToκToΠoΙηθo0v oι εκκρεμεiq
λογoρlαoμoi.

12. Στoug φoρεig πoυ δεv λεlτoυργεi φορμοκεUTlKη υnηρεoiο oυorηvετot

με τρoπonoiηση TωV olκεiωv oργοvιαμδv η υnηρεoiο αυτη καl

δημloυρyoOvταl οvολoγεg θioεlg, κoτδ κλοδουg κοl βοθμo0g, φαρμοκonolδv
κol βoηθδv φορμoκεiων,

Αv, aφo0 nαρiλθεl διετiα οnδ τηv ιoxΟ τoυ vδμου αUτoυ, δεv ixεl



σUσΓαθεi σε κδΠolo φoρεο/ γlα oΠoΙoδηΠoTε λδYo, φαρμoKεUτlΚη υπηρεoΙα,

o θλεγxog τωv λoγαρlαoμδv φορμdκωV κοl Tηζ φορμοκευτlκηg περiθαλψηq τoυ

φoρdα οvoτΙΘεταl με n. δ/γμα, noυ εκδΙδεταl με nρδτοαη τoυ Ynoυργo0
Yγεiαg, Πρ6volαq κο l Kοlvωvlκδv AoφoλioεωVl στη φαρμακεUτlΚη υnηρεαiα
θλλoυ φoρiο με οvδλoγη αnoζημiωoη. Mε δμolο π, δ/γμοτo μπoρεΙ vα

αυγxωvευΘoυv oε μlα οl φαρμακεUτlκdg υπηρεoiεg διαφδρωv φορθων.

13. Mε n,δ/γματα, noυ εκδiδovταt με πρδτooη τoυ Ynouργo0 Yγεiοg,
Πρovotοg καΙ KolVωVlκδv ΑαφαλioεωV κcΙl τoυ oρμδδloυ κοτδ nερiπτωoη
υnoυργoΟ, εΙvοt δuvoτη η εnθ'κτααη εφορμoγ|g η η προoορμoγfl τωv αvωτθρω
δlατδξεωv καl αε ολλoυg φoρεig, πoυ nαρθxoυV φαρμακεUτtκη nερiθαλψη,,.

***ol οvωτiρω παρdγρoφol B iωq 13 πρoαrθθηκοV στο nαρδv oρθρo δlδ

τoυ oρθρoυ 24 B' nαρ' 3 τoυ Ν. 7579/7985 (A 2!7).

Ελεγxoq τωv κUκλoΦoρo0ντωv πρoΙ6vτων.

AρΘρov 14.

1' Παv τιθ€μεvov ειg κυκλo$oρiαv πρoi6ν εK τωv εv τω παρ6vτι

αvαsερoμ6vων υπ6κειται ειq sαρμακoλoγικ6v, υγειovoμικδv και

αγoρανoμικ6v 6λεγ1ov ου μ$ιi.lvωg προζ ταζ εκαoτoτε ιo1υoιiοαg διαταξειq.

2. o θλεψoq τωV ειξ τα $αρμακεiα και τα Qαρμακαπoθrjκαq πωλoυμ6vωv

$αρμ&κωv ωζ και o θλεγ1oq τωv ειζ ετ6ρα κατααrηματα εv τω παρ6vτι

ανα$ερoμ€νωv πρo'i6vτωv ενεργε[ται υπ6 τωv αρμoδi.ων oργαvων τoυ

Yπoυργε[oυ Koιvωvικιi.lν Yπηρεoιιbv κατα ταg περi ελ6γ1oυ και επιθεωριjoεωv

κειμ€ναg δ ιαταξειg τη ουvδρoμr] oυvτρε1o 0oη q περιπτιiloεωq ααrυvoμικιilv

oργdνων.

Yπ6 τωv αυτιilv oργανωv αoκε[ται o 6λεγ1oq Kαι τωv ειg τα Nooηλευτικα

ιδριiματα και ταζ Kλινικαg ευριοκoμ€vωv sαρμακευτικιilv πρot6ντωv των
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EΦHIVIEP|Σ ΤHΣ KYBEPNHΣEΩΣ
THΣ Eru\HNlKHΣ ΔHMoKPAT|AΣ

TEYΧoΣ ΔEYTΕPo Aρ. Φilλλoυ 536

. γΠoγPΓlκEΣ A!9ΦAΞE!Ξ & EΓKPlΣΕlΣ

AριΘ. Y6α/776
Evoρμδvιη. τηg ΕΜηvικl,1g NoμoΘεoioq 

'τρoq 
τηv ovτΙoτoιχη

κoιvoτικf1 oτoν τoμθo τηg κατdταξηq ωs πρos τov τρono
δ19Θθoεr9s_τωy φαρμακευτικΦv πρδiδ*δr, λδυ πρooριιo_
Iαι γΙt αvΘρΦnιη χρt'lη, τηs επιoi1μαvoηq και iou φυλ_λoυ oδηγιΦv αυτΦν κoΘΦq κoi τη9 οioφημiiηi'ors.

,2:0loυλioυ 1.993

:Ψ:rγγ9ι:l μoδιο_τ{^τωv τωv Yφ υ πo υ ργδv Ε θvικfl g oι -κovoμiαg (ΦΕκ B / 7 26 / 92).

.,-5_.- J!-r. ι(9ιΨ olδqoση τou ΠρωΘuπoυργo0 και τoυ
Y rΙ.ouρyoυ- Yγειoq, Πρovoιog και Koιvωvικcirv λoφολtoεωv
υπ' oριθ. Y. 1 938/9.1 2.92..λvdΘεoη oρμoοro,iδ*ouq
Ι-9γrorργ9ιqΙ!9iqs.Πρδvoιαq*oiκδir"ri^ jr1oφolι_
σlΦV.,..μ (ΦΕΚ 8/727 /1 1.1 2.92).

. 9:Τo 0ρΘρo 29n τou Ν. 1558/85 (Α! 137) οnωq πρo-oτθΘηκε με τo dρΘρo 27 τoυ ιl. zoεtzδi ιn; i 
'sii,inoφo_

o[ζoυμε:

'ΑρΘρo 1

Σκonδq

_-oι διατdξειs αυτηq ηq κoιv. υπouργικflq oπoφoσηq
απooκoπotv σηv πρoσoρμoYη τηq εμηrιii,ri ιloμoοJ-
:F9:'o: τoμθα τoυ τρδπoυ bιοeεδηs τδι φiρro*.u.ny^':rP:.9γ πoi'l πρooρlζovτoι για αvθρΦπιη ;ρ{η,
::-::,:.1ι1γ,_Ψ9 l<αι τoU o0Μoγ οδηγιδv oυτΦv iαΘΦξ-"::1c^9lΨ.Ιι,σηq τouq πρoq τιg διατdξειq τωv oδηγtΦv:

o)'92|.26/ΕoΚ ηq 31ηs Moρτioυ 1992 (σχετικd με ηv
Ι9τ9ταξη γιo τη 1oρilηoη τωv φoρμακεuτικΦv πρoi.oyτωv
πqιJ- πρooριζovται για ανθρΦπη Xβilοη,.

,.l'(Ε,Ε'Κ' L 113 τηq 30.4'92).
/ 

- -p) 
92/27 /ΕoK ηq 31.ηq Mαρτioυ 1 992 ασχετικd με ηvεπιof1μαvη και τo φ0Mδ oδηγιΦv τω, φαρμoiευ.,κω,

πΡσι'Ovτωv πou πρooρiζovται γio ovορωπoυi,.
(E.E.K. L 113 ηg 30.4.92).
γl92/28/ΕoK ηs 31ηq Mαρτloυ 1992 .Yιo η διαφi-

μιoη τωv φoρμακευτικΦv πρoibvτωv πoυ πρooρlζoποι γιαovΘριδπoυg"' (E.E.K. L 113 τηq 30.4.92)'

. MΕPoΣ 1 ιoN92/26/ΕoΚE

-..Ι.:]9]9FI 
ωq πρos τov τρδπo διdΘεηg τωv φoρμακεU- .

τικωv πρolovτωv πoU πρooρiζovrαι γιο ανθριbπιη χρtoη.
'AρΘ'ρo 2 (dρΘρo 1 oδηγiα 92/26'l

^ 
1.. To φoρμακευτικd πρoi.Ovτα πoυ πρooρiζo\rταl για ov_θρΦπιη 11ρi1η κoτατdσσovτctι oε ουo ρ"ri-εs ;;ηγ"-

ρiεg:

.--! τ9 οαοuακευτικ0 πρoi'o\rτα noυ 1oρηγoθvτoι μδvo μειατρικfi oυvτoγt κoι
β) To φoρμoκεuτικd πooi.δvτα πoυ χoρηγo0vιαι και;1ω-

ρig ιoτρικil oυvταγt'l.
2. Ωg ιοτρικf1 oυvroγf1 voεiται κdΘe εyτoλi πoU πρoθρ-

. ol YnoYPΓol
EΘΝtκHΣ olκoΝoMlAΣ κAt YΓElΑΣ.
]IPoNolAΣ & κolN. AΣΦΑ/\!ΣEΩN:'E1ovταq uπδψη:

1' Tιg διoτdξειg:
. ' α) ToυtρΘρου 1 πoρ. 1_,2 και 3 τoυ N. 1338183.πεβl

eφορμoYηg τoU κoιvoτικo.0 δικoioυ, (ΦEK 34/Α/17.3.8i)
!1φ_e .1qo1oπoιflθηκε oπΘ τo dρθρo'6 

'o, 
λ.-iη+o ιoεκ70/ A/17 .6'84) "Συμμετoχt τηι Eλλrδo; oio'κεφdλαιo,

oτα απoθeματικd κoι oτιg πρoβλθψειg iηq Eυρωπoηq
Τραπεζαq EπεvδOoεωv, 

1Ι9. κ-εφωoι6 ..iζ Ξrδrnor*ηs
KoιvδτηταiAvΘρακoq καl Χ6λυβo9 τo, oργir,δμo0 Eφo-
Q1α_oμoυ τηg EURATOMι και τoυ ορejdυ-δ6 τoυ ιι'1892/90. "Yια τov εκσυγΧρov,oμo και τηv δvαπτ-υiη κoι α_λoq διατσξειg, (ΦEκ 1O1/τ,A.i.

. β) Tou dρθρoυ 2 πoρ. 2 περ,,q'και β'τoυ Ν. 1316/83

!,:!s;μΙ'ilt' j!,.ii,.;ι:J:Jtrκ::itgiiΙγΙ
παρ. 4 εδ. 1 τoυ N. 1316/83 ".rορrbη, oργο-r,,ilη *o, oρ-
μoδιδητεq τoυ EΘvIκot oργανιoμoU'Φαiμο*", ιεoolηg Eθvικιjq .Φαρμακoβιoμηxαvιοg tεol 

-in{ 
71.:.-:'Φoρμoκoπoθfiηs (KΦ) και τρoπoπoιηoη'τηs boρμακειjj

τικflg^Νoμoθεoiog και dMεg δrατδξ',q '(Φiiι srnγ11.1.83).
2. Τιc oδηγiεq:'92l26/EoK, q1ετικd με τηv κατdταξη

γιo τη 1oρfιγηoη 
-τωv φoρμακευτικΦv πρoιυyrωv πoυ πρo-

oρiζoιrται για oνΘρΦπιvη xρtoη, (E.Ε.li. ι l iiiib.η.szl.
-- 

92/27 lΕoΚ (σΧετικd με τηv επιof1μαvoη και τo φ0λλooδηγιΦrr τωv φoρμακευτικΦv ηoo1υ'rτιjv nou nρooλιeo*o,
για oνθρΦπoυg" (E.E.K. L 113/3o.4'92).

-.92/28/ΕoΚ "για τη διαφfiμιoη τωv φoρμακεuτικΦv
Tη9,9Ιqr^Ι9υ nρooρiζovται για ovθρΦπbυξI ιeε.κ. ι
1 13/30.4.92).

^-3:.Ι,l, 
ειoflηη τou ΔΣ/EoΦ oριΘ. o-93s/jθ/

25.11.92.

..1. τηr. κoιvf1 oπδφooη τou ΠρωΘυπoυργo0 κoι τoU
Yπoυργoυ tsθvικτlq oικovoμiαq υπ, οριΘ. Υ,1gg5/2'12'g2



ιj,J4B EΦHMEPlΣ τHΣ κYBEPNΗΣEΩΣ (τΕYxoΣ ΔEYTEPo}

χεται oπ0 επαγγελιατiα εξoυσιoδoημθvo vα εκδiδει ou_
vταγδg ΦoρμακευτικΦν πρoibvτωv.

'ΑρΘρo 3 (αρθρo 2 oδηγiα s2/26'
1. :oτov o EoΦ (EΘvικδg oργαvιoμδg Φαρμdκωv) εnι_

τρlπει τη διdθεoη εvδq φoρμακευτικolj πρoibvroq oτηv
oγoρd, τo κoτατdoοει ρητ6 oτo:

- φαρμoκεUτικο πρoiovro γιo τα oπoiα απαtτoiται ια_
τριη oυvτoγl'1

- φoρμοκευτικd πρoiδvτα για το oπoio δεν απotτεlται
ιατρικltl oυvταγi (MH'ΣY.ΦΑ.).

Για τo oκoπδ αυτδ, o EoΦ εφαρμδζει τo κρlτdρια πoυ
απαριΘμoθvται oτo dρθρo 4 παρdγραφoq 1.

2. o EoΦ μπoρεΙ vα καΘoρiζει υπoκoτηγoρiεζ για το
φαρμακευτικd πρoΤlvτα πoυ μπoρoUv vo ;1oρηγo0vται
μδvo με ιατρικfl oυvταγi1. Στηv περiπτωoη αυτt, ovαφδρo_
vται oηv oκ6λoυΘη κατdταξη:

o) To φoρμακευτικd πρoibvτo πoυ xoρηγoUvται με ια-
τρικf1 oυvταγf1, oνovεΦoιμη f1 δ1ι

β} Tα φoρμoκευτικ6 πρoibvτo πou 1oρηγo0vται με ει-
δικfι ιατρικt'l oυvταγf1

γ) Tα φαρμακευτικd πρoibwα πoυ χoρηγo0vται με ιo-
τρικfι oυπoγiι περιoριoμθηs χρησηs και πoU πρooρiζo_
vτoι vα 11ρηoιμoπoιηΘo0v σε ειδικευμδvo περιβdλλov.
'AρΘρo 4 (dρΘρo 3 oδηγloq 92/26)

1. To φαρμακευτικ6 πρoibvτα Χoρηγo0rται μ6vo β0oει
ιατρικiq oυvταγl1q εφδoov:

_ εvδθ1εται vα Θδoouv, αμθoωq τ] εμμθoωg, τηv uγεio
oε κivδυvo ακδμη και lταv γivεται καvovικfl χρtoη oυτΦv,
εlv 1ρηoιμoπoto0vται 1ωρiq ιατρικη παρακoλo0θηoη, f1

- γivεται'oυ1vδ και oε πoλ0 μεγdλo βoΘμδ μη καvovικη
1ρf1oη αυτΦv με απoτδλεoμo vα τΙθεται η υγεiα oμθσωq η
εμμθoωg oε κivδυvo, η

- περιξoυv oυoiεg η παρooκευδoμoτα με βαoη τιq oυ-
oiεq αυτθg, τωv oπoiωv η δρdoη η/και oι παρεvθργειεq εi-
ναι αvoγκαlo vα μελετηθotv εκτεvιi:q η,

- oυηΘωq oυvταγoγρdφovται πρoκεlμθvoυ vα 11oρη-
γoιJιrται δια ηg πoρεvτερtκ{q oδoθ.

2. Για ηv κατdταξη φαρμακευτικΦv πρoΙδvτωv, oτηv
uπoκoηγoρiα τωv φαρμακευτικδv πρoibvτωv πoU χoρη-
γo0vτoι μδvo βdoει ειδικflg ιατρικiιq bυvταγf1g, λαμβdvo-
ιrιαι υπδψη το ακ6λoυθo oτoι1εiα:

- τo φαρμoκευτικδ πρoi'δv περιδ;1ει, πδραv μιog επιτρε-
nτηg δionc, μια oυοiα πoυ θ1ει 1αρακτηριoΘεi ωg voρκω_
τικδ f1 ψu1oτρδπo κατd τηv θwo[α τωv διεΘvΦv oυμβδ-
oεωv (otμβαoη τωv Hvωμδvωv EΘvιbν τou 1961 κoι τoU
1971) fι

- τo φαρμοκευτικδ πρoibv εvδθxεταt, oε περiπτωoη μη
καvovικi1q χρησηq, vα απoτελεi oημαιrτικΘ κivδυvo φoρ-
μoκευτικΦv κoταχβl'|oεωv, vα πρoκαλεi εξdρτηoη i1 vα πo_
ρεκτραπεi η χρηση τoU γιo παρdνoμoυg oκoπo0g t1

- τo φαρμακευτικο πρoibv περιδ1ει oυoiα η onoio,
επειδf1 εlvαι vθα t'1 θxει oριoμδvεq ιδr6τητεq, Θα μπoρoυoε
για λδγoug πρoφ0λαξηg vo θεωρηθεi δτι ovl,1κει oτηv
oμdδα αυτl'1.

3. Γιo τηv κoτdταξη των φoρμακευτιiΦv nρoibvτωv
σηv Uπoκoτηγoρiα εκεivωv πou 1oρηγoilvται μ0νo βdoει
ελεγxδμεηq oυvrαψ1q, περιoριoμθvηζ χρησηq λαμβδvo_
vτoι υπδψη το oκδλoυΘα oτoηεiα:

- τo φαρμακευτικδ πρoi'Θv, λ6γω φαρμoκεuτικιbv τoυ
Χαρoκτηριoτικιilv fl λδγω τoυ δτι εivoι vθo φoρμoκευτικδ
πρoibv fi γιο λδγoυg.πρooταoiog τηg δημδoιog υγεiαg,
y.ρηoιμoπoιεiται oπoκλειoτικ0 γιo oγωγt'1 πoυ μπoρεi vα γi-

vεl μδvo oε voooκoμεio.
- τo φαρμακεuτικ6 Xρηoιμoπoιεiται γιo τη θερoπεiα

αoθεvειΦv τωv oπoiωv η δι0ψωoη πρθπει vo γivεται oε
voooκoμεio i oε ιδρ0ματα με κατdMηλα διαψωoικd
.μθoα, o}'λl η χoρηγηΦ τoυ και η παρoκoλo0θηση τωv
'αoθεvΦv μπoρει vα γiγεται και εκτδq voooκo1iεioυ i1

- τo φcιρμακευτικl προibv πρooρiζεται για περιπαητι-
κoιig αoθεvεiq αΜd η xρtoη τoυ μπoρεi vα θ1ει πoλθ.oo-
βαρθg παρεvθργεiεq και oυvεπΦq απαιτε[ται oυvταγfi 1o_
ρηγo0μεη κατ'αvdγηv oπδ ειδικδ, καθξ κoι ειδικf1 πα-
ρακoλo0θηoη κατδ η διlρκεια ηg αγωγηq.

4. Kατ' εξαiρεoη o Εoo επιτρδπει nαρεκκλioειg απδ
ηv εφαρμoγtι τωv παραγρθφωv 1 , 2 κoι 3 βdoει αξιoλoγf1_
οεωg o1ετικΦv oτoι11εiωv Ooov αφoρd:

_ τη μδγιoη μovαδικ{ ft ημερtoiα δδη, τη δoooλoγiα,
τη μoρφη τoU φαρμακεUτικoil πρoibvτog oριoμθvεg μoρ-
φθg oυoκευαoiαg f1lκαι

- dλλoυg δρουg 1ρηoιμoπo1ηoηq πoυ θ1ει κoΘoρioει.
5. o EoΦ οκδμη κoι ov δεv κoτατdξει θvο φαρμακεu-

τικδ πρoibv oε μio απ6 τιq Uπoκoηγoρiεq noυ αvαφδρo-
vται στo dρθρo 3 παρOγραφoq 2, οπωoδf1noτε λαμβdvει
υπδψη το κριτr]ρια πoυ ovαφθρovιoι στιq παρoγρdφoυg 2
και 3 τoυ παρδuτoq dρΘρoυ δταv καθopiζει εdv δvα φαρ_
μακευτικδ πρoibv πρθπεt vo κατoτdooεται oτηv κoηγoρiα
τωv φαρμακεUτικΦv πρoibvτων πoU 1oρηγo0vroι μovo με
ιατρικltl oυvιoγfl.

'Aρθρo 5 (dρθρo 4 oδηγiα 92/26)
To φαρμακευτικd πρoibvτα.πoυ 11oρηγoilvτoι 11ωρlg ια_

τρικ{ oυvταγf1 εivαι εκεivα πoι1 δεv δxoυv τα χoρqΚrηρι-
oτικd πoυ ovoφθρovτoι αro δρΘρo 4.

'AρΘρo 6'(6ρθρo 5 oδηγiα 92/26)
' 1 ' o EoΦ καταρτiζει τov κατdλoγo των φαρμoκrrr,*λv

nρoibvτωv τωv oπoiωv η Xoρημ'loη, γivεται υπo11ρεωτικd
με ιoτρικη oυvταγfi πρooδιoρiζoιrταg, εdv αυτδ εiναι ovb-
γκoio, ηv καηγορiα oηv oπoio κoτατdoοovται. o κoτ'&-
λoγοg αυτog εημερri:vετoι κdθε 1ρδvo.

2. o Eoo επovεξετOζει και, κατθ περiπτωoη, τρoΠo-
πoιεiτηv κατ&ταξη εvδq φαρμακευτικot πρoi'δvιog, εφαρ-
μoζovταq τα κριτf1ρια πoυ αvαφθρovτoι oτo lρΘρo 4 κoτd
τηv, αvd πεvταετio, ovqvδωoη τηg αδεiαg κυκλoφoρΙαg i1

δταv v6o ατoιxεiα περιtλΘουv ειq γvΦοη τou.

'AρΘρo 7 (dρΘρo 6 oδηγiδ 92/26)
't . Evτδq δ0o eτΦv απo τηv θvαρξη ιαx0oq τηq πoρo0oog

κoινηg υπ. απδφooηq o EoΦ κoιvoπoιei ατηv Eπιτρoπf1
και, κατδπιv α1ετικηq αιτf1oεωg, oτα αλλo κρδη μδλη τoν
κατdλoγo πoυ αvoφδρετoι oτo dρΘρo 6 πoρ. 1.

2. o EoΦ κoινoπoιεi κdΘε xρ6vo oτηv επιτρoπη και στo
&λλα κρdτη μθλη τιg τρoπoπoιi1oειq πoυ επιφθρει oτov κα-
τ0λoγo nου ανoφ6ρετ0ι oτηv πoρdγραφo 1,

MEPoΣ ll {o Δ/92/ 27 /ΕoK'
Eπιotμαvoη κοι φuΜo oδηγιΦv τωv φoρμoκεπικΦv

πρoi'lvτωv πoυ πρooρiζovται για αvθρΦπιη χρiιση.,

KEΦΑΛΑlo l

oριoμoΙ κoι πεδio εφαρμoγfιq
'AρΘρo 8 (dρΘρo 1' oN92/27lEoK)

1. To μθρoq ll τηg κoιvflg απδφαoηq oυτηq αφoρ6 τηv
επιofiμovoη κοι τo φ0Μo oδηγιδv τωv φoρμακευτικΦv
nρoΙδvτωv, τα oπoio nρooρiζovται για ovΘρδπrη xρfloη
και γιo τα oπoio εφαρμδζετoι τo κεφdλαιo 2 τηg υπ'oπl_


