
  

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  ΥΔΓΗΟΤ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ 

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». 

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

Σην άξζξν 1 ιφγσ ησλ αλαδηαηάμεσλ ησλ Υπεξεζηψλ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζε φιε ηε ρψξα 

θαη κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ρσξηθή πξνζβαζηκφηεηα ζηηο ππεξεζίεο Υγείαο θαη Πξφλνηαο, θξίλεηαη ζθφπηκν 

λα ππάξμεη γεσγξαθηθή ηαχηηζε ησλ Υγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Υγεία θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηνπ Ν. 3852/2010 ψζηε λα ζπκπίπηνπλ ηα 

γεσγξαθηθά φξηα αξκνδηνηήησλ ησλ Υγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ κε απηά ησλ απνθεληξσκέλσλ 

δηνηθήζεσλ. 

  

Με ην άξζξν 2 γηα ιφγνπο εληαίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ελνπνηνχληαη ηα λνζνθνκεία ηνπ 

ΔΣΥ ζε 82 ΝΠΓΓ θαη ηα ππφινηπα πξνζαξηψληαη σο παξαξηήκαηα ησλ 82. Ο Οξγαληζκφο ησλ ηειεπηαίσλ 

πξνζαξηάηαη σο έρεη ζηνλ εληαίν πιένλ Οξγαληζκφ ησλ 82 θαη ζην ηίηιν ηνπ «θπξίνπ» λνζνθνκείνπ 

πξνζηίζεηαη ν ηίηινο ηνπ δηαζπλδεφκελνπ. Δπίζεο κε γλψκνλα ηελ θαιχηεξε πξνζέιθπζε ζηειερψλ γηα ηε 

Γηνίθεζε ησλ λνζνθνκείσλ, θαζηεξψλεηαη δηαθαλήο θαη αμηνθξαηηθή δηαδηθαζία επηινγήο ηνπο. Τέινο 

αλακνξθψλνληαη ηα Γηνηθεηηθά Σπκβνχιηα ησλ Δληαίσλ ΝΠΓΓ λνζνθνκείσλ κε ζθνπφ ε πεξηγξαθφκελε 

σο άλσ εθπξνζψπεζε  λα θαηαζηήζεη απνδνηηθφηεξε ηε δηνίθεζε ησλ λνζνθνκείσλ. 

  

Τν άξζξν 3 γηα ηελ θαιχηεξε εθηειεζηηθή θαη επνπηηθή θαζεκεξηλή δηαδηθαζία ζε θάζε έλα απφ ηα 

λνζνθνκεία ηνπ ΔΣΥ επαλαθαζνξίδνληαη ηα Σπκβνχιηα Γηνίθεζεο ηνπ Ν. 3984/2011, ε αξκνδηφηεηα ησλ 

νπνίσλ πεξηέξρεηαη ζηηο δηνηθήζεηο ησλ 82 ΝΠΓΓ λνζνθνκείσλ 

  

Οη δηαηάμεηο πνπ πξνηείλνληαη ζην άξζξν 4 είλαη αλαγθαίεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή – εθηθηή ε 

ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο, κεηά ηελ ηζρχ ησλ Ν. 4024/2011θαη 4025/2011. Με ηηο 

ππφ θαηάζεζε ηξνπνινγίεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Σηελ 

πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 7 ξπζκίδεηαη ε ρνξήγεζε αηγίδαο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ απηήο, 

θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ, ηα νπνία δελ αλαθέξνληαλ έσο 

ζήκεξα σο αξκνδηφηεηεο ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο (Τκήκα Πιεξoθφξεζεο). Με ηηο παξαγξάθνπο 8 θαη 9 

 κεηαθέξεηαη ε αξκνδηφηεηα επνπηείαο ηνπ Παλειιήληνπ Φαξκαθεπηηθνχ Σπιιφγνπ ζηελ Γηεχζπλζε 

Φαξκάθσλ θαη Φαξκαθείσλ, θαζφζνλ ζηνλ ελ ιφγσ Σχιινγν ππάγνληαη νη θαηά ηφπνπο Φαξκαθεπηηθνί 

Σχιινγνη ζηνπο νπνίνπο εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά κφλν νη θαξκαθνπνηνί νη νπνίνη έρνπλ άδεηα 

θαξκαθείνπ θαη φρη ην ζχλνιν ησλ επηζηεκφλσλ θαξκαθνπνηψλ. 

  

Με ην άξζξν 5 ξπζκίδεηαη ν ηξφπνο δηαζχλδεζεο κε ηα «ηδξπκαηηθά λνζνθνκεία». 



  

Σην άξζξν 6 ξπζκίδνληαη γεληθά ζέκαηα λνζνθνκείσλ θαη θέληξσλ πγείαο, Σπγθεθξηκέλα, γηα ιφγνπο ίζεο 

κεηαρείξηζεο κε ηνπο Παλεπηζηεκηαθνχο γηαηξνχο, γηαηξνχο ΙΚΑ ή ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ ΔΟΠΥΥ, 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ηαηξνχο ηνπ ΔΣΥ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη πέξαλ ηνπ σξαξίνπ 

ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, φπνπ ππεξεηνχλ. Δπίζεο, δίλνληαη πξφζζεηα θίλεηξα 

ζηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο. Πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ ηα έζνδα ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΣΥ ππνγξάθεθαλ 

ζπκβάζεηο κε ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο παξαρσξνχληαη εηδηθέο ζέζεηο λνζειείαο κε 

πςειφηεξν λνζήιην γηα ηελ λνζειεία ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. 

Γεδνκέλνπ φηη απαηηείηαη απμεκέλε θξνληίδα απφ ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνχο πέξαλ ηνπ ηαθηηθνχ ηνπο 

σξαξίνπ πξνηείλεηαη ε δηάηαμε απηή. Με ηηο παξ 3 θαη 4 επηρεηξείηαη λα απνζαθεληζηνχλ ηα πξφζσπα πνπ 

είλαη ππεχζπλα γηα ην ζπληνληζκφ ηεο Δπηζηεκνληθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Υγείαο, έηζη ψζηε λα κελ 

ππάξμεη θελφ αλάζεζεο ζπληνληζκνχ. 

Η παξ. 5 απνζθνπεί ζηε κε απψιεηα, γηα ην ΔΣΥ, ζέζεσλ εξγαζίαο 20 αηφκσλ, πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο 

νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ λένπ θαλνληζκνχ, ελψ κε ηελ παξάγξαθν 6, παξαηείλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ λένπ 

κηζζνινγηθνχ θαζεζηψηνο κέρξη 31.12.2011, κφλν σο πξνο ηελ θαηαβνιή ηνπ Γψξνπ ησλ ενξηψλ 2011, 

θαη’ αληηζηνηρία θαηαβνιήο δψξνπ Πάζρα θαη επηδφκαηνο αδείαο 2011. Με ηελ παξ. 8 γίλνληαη νη 

απαξαίηεηεο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ. Σπγθεθξηκέλα, κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 3867/10  (ΦΔΚ 128 Α/3-8-2010) ξπζκίζηεθε ε εμφθιεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο θαη θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία γηα ηελ 

ηαθηνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ πνπ αθνξνχζε δαπάλεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ πξνκήζεηα 

Φαξκάθσλ, Υγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, Αληηδξαζηεξίσλ θαη Οξζνπεδηθνχ πιηθνχ. 

Με ηελ ξχζκηζε απηή εμνθιήζεθε ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ γηα ηελ αλσηέξσ 

θαηεγνξία δαπαλψλ θαη γηα ηελ πεξίνδν 2007-2009. Δπίζεο κε επηρνξήγεζε απφ πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Υπνπξγείνπ θαηαβιήζεθαλ θαη φιεο νη ππνρξεψζεηο γηα ηε δηεηία 2005-2006. 

Ωο εθ ηνχηνπ ηαθηνπνηήζεθαλ φιεο νη ππνρξεψζεηο ησλ Ννζνθνκείσλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο απφ 1/1/05 - 

31/12/09, χςνπο 6.8 δηο. € θαη επνκέλσο δελ εθθξεκνχλ ππνρξεψζεηο γηα φκνηεο δαπάλεο ζηα Ννζνθνκεία 

γηα ην ελ ιφγσ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Σεκεηψλεηαη φηη ηελ αλσηέξσ ξχζκηζε δελ απεδέρζεζαλ θαη δελ ππήρζεζαλ νξηζκέλνη πξνκεζεπηέο , πνπ 

ην χςνο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 113 εθ € πνπ παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα. 

Σπλεθηηκψληαο ηα αλσηέξσ θαη επεηδή νη ππνρξεψζεηο απηέο παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα θαη γηα ιφγνπο 

ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ Ννζνθνκείσλ πξνθχπηεη ε αλάγθε πξνψζεζεο ζρεηηθήο 

ηξνπνινγίαο κε ην θαησηέξσ πεξηερφκελν. 

Απφ ηε παξνχζα δηάηαμε δελ πξνθαιείηαη θακία δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

Τέινο ζηελ παξάγξαθν 9 θαη κε γλψκνλα ηελ εμππεξέηεζε εμσηεξηθψλ αζζελψλ ρξνλίσο παζρφλησλ θαη 

ηελ ηήξεζε δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ θαζηεξψλεηαη δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε ησλ θαξκάθσλ πνπ ηνπο 

αθνξνχλ. Με ηελ παξάγξαθν 10 δίλεηαη ε εμαηξεηηθή δπλαηφηεηα πξφζιεςεο επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ γηα 

ηηο άγνλεο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ λνζνθνκείσλ ελψ ζηελ παξ. 11 

πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά θιάδν απφ ηελ αξκφδηα 

Γηεχζπλζε ησλ Γ.Υ.ΠΔ. Σηελ παξάγξαθν 12 νξίδεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ ησλ επηθνπξηθψλ 

ηαηξψλ θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα παξάηαζήο ηνπο ππφ πξνυπνζέζεηο. 

  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7 ηξνπνπνηνχληαη δηαηάμεηο, νη νπνίεο ηξνπνπνηεζήθαλ κε ην λ.4025/2011 σο 

πξνο ηνλ Γήκν πνπ ππάγεηαη ε έδξα ησλ Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ν φξνο Φπζηθήο θαη Ιαηξηθήο 

Απνθαηάζηαζεο ζην ζσζηφ φξν «Φπζηθήο Ιαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο» θαη ινηπέο δηνξζψζεηο ζηελ 

έθθξαζε. 

Δηδηθά γηα ηελ παξάγξαθν 21 πξνβιέπεηαη  ε ξχζκηζε ησλ κηζζψζεσλ κε εθκηζζσηή ην ΚΔΑΤ. Δηδηθφηεξα 

θαη  πην αλαιπηηθά, νη κηζζψζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ κε εθκηζζσηή ην ζπγρσλεπζέλ ζην Κ.Δ.Α.Τ. ηέσο 

Ίδξπκα Πξνζηαζίαο Τπθιψλ Βνξείνπ Διιάδνο – Σρνιή Τπθιψλ “Ο Ήιηνο” είλαη είθνζη νθηψ (28), 

απνθέξνπλ δε εηήζην εηζφδεκα πεξίπνπ 169.080, 00 επξψ. Γεθαέμη (16) εμ απηψλ είλαη εκπνξηθέο (Π.Γ. 

34/1995) θαη ζηεγάδνπλ δηάθνξεο επηρεηξήζεηο. Μεξηθέο εμ απηψλ αθνξνχλ επίθνηλα αθίλεηα ζηα νπνία ην 

ηέσο Ίδξπκα θαη ήδε ην Κ.Δ.Α.Τ. είλαη ζπγθχξην θαηά πνζνζηφ 50%. Η δηαδηθαζία απνβνιήο ησλ 

κηζζσηψλ (εθηφο βέβαηα εθείλσλ πνπ κηζζψλνπλ επίθνηλα αθίλεηα) ζα είλαη ζρνηλνηελήο, ηδηαίηεξα ησλ 

εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ, θαη αλακέλεηαη ην Κ.Δ.Α.Τ. λα εκπιαθεί ζε ζσξεία δηθψλ. Η θαθή νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία, έλεθα ηεο νπνίαο ππάξρνπλ αζξφεο αηηήζεηο κεηψζεσλ ησλ θαηαβαιιφκελσλ κηζζσκάησλ, δελ 

απνηειεί ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηε δεκηνπξγία πξνζδνθίαο φηη θαηά ηνπο ζρεηηθνχο πιεηνδνηηθνχο 

δηαγσληζκνχο (Π.Γ. 715/1979) ζα επηηεπρζνχλ ηζφπνζα κηζζψκαηα, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη φηη ε δηαδηθαζία 

ησλ εθκηζζψζεσλ απαηηεί, πέξαλ ησλ εμφδσλ δεκνζηεχζεσλ, θαη ρξνληθφ δηάζηεκα 3-4 κελψλ. 

  

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ην Δζληθφ Ίδξπκα Κσθψλ ελαξκνλίδεηαη κε ηηο ξπζκίζεηο γηα ηηο πιεξσκέο 

ηεο κηζζνδνζίαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα ινηπά λπδδ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

Άξζξν 9 

Με ην άξζξν 48 ηξνπνπνηείηαη ε δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3818/11 θαη δηεπθξηλίδεηαη ε 

αθξηβήο δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ηα θαξκαθεία, κε ηε βνχιεζε ησλ 

αδεηνχρσλ θαξκαθνπνηψλ,  πέξαλ ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ γηα ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο. 

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

Άξζξν 10 

Με ηελ δηάηαμε απηή, πξνζηίζεηαη ζην άξζξν 9 ηνπ λ. 3580/2007 (ΦΔΚ 134 Α’), φπσο ηζρχεη 

ηξνπνπνηεκέλν δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 3868/2010 (ΦΔΚ 

………..), παξάγξαθνο 5
ε
, κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη εμαίξεζε απφ ηελ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3580/2007, ησλ πξνκεζεηψλ ησλ Φνξέσλ Παξνρήο Υπεξεζηψλ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

(Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), πνπ ππνβάιινληαη γηα έληαμε ζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ 

Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΣΠΑ). 

Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3580/2007, φιεο νη πξνκήζεηεο ησλ Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. εληάζζνληαη ζην 

Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ Υγείαο (Π.Π.Υ.Υ.) κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ 

Υγείαο, ε νπνία, επηπιένλ, είλαη ε κφλε αξκφδηα λα εγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ. 

Πεξαηηέξσ, ην Π.Π.Υ.Υ. εγθξίλεηαη κε Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε, ελψ ε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ γηα ηελ 



πξνκήζεηα ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απφ ηνπο Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ 

Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

Με ηελ δηάηαμε απηή, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3580/2007 θαη πξνο απνθπγή ησλ αλσηέξσ 

ζχλζεησλ θαη ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ, πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη δηελέξγεηαο 

ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ, πνπ εληάζζνληαη ζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επηρεηξεζηαθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΣΠΑ, κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ επηηπγράλεηαη ε απινπνίεζε θαη ε επηηάρπλζε ησλ εθαξκνδφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ε επίζπεπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ εθαξκνγή ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΠΑ, κε ζηφρν ηελ ηαρεία 

απειεπζέξσζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Υγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

  

Άξζξν 11 

Με ηελ δηάηαμε ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ, αληηθαζίζηαηαη ην εδάθην 2 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λ. 3918/2011 (ΦΔΚ Α’ 31), πξνθεηκέλνπ λα κλεκνλεπζεί ε εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3918/2011 ζηηο γεληθέο εμαηξέζεηο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 1 παξ.1 ηνπ σο άλσ Νφκνπ. 

Με ηελ δηάηαμε ηεο δεχηεξεο παξαγξάθνπ, αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3918/2011, 

εηζάγνληαο εμαίξεζε απφ ηελ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3918/2011, ησλ πξνκεζεηψλ ησλ Φνξέσλ 

Παξνρήο Υπεξεζηψλ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), πνπ ππνβάιινληαη γηα έληαμε 

ζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Δζληθνχ Σηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 

(ΔΣΠΑ). Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3918/2011, φιεο νη πξνκήζεηεο ησλ Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α., θαηφπηλ 

εγθξίζεσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ ηνπο κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, εληάζζνληαη ζην Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ (Π.Π.Υ.) κε απφθαζε ηεο 

Σπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ (Σ.Δ.Π.). Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Π.Π.Υ. εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Πεξαηηέξσ, κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ Σπλνιηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ έηνπο 2012 θαη ηε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνδηαγξαθψλ, 

αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ εηδψλ είλαη ε Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Υγείαο. 

Με ηελ δηάηαμε απηή, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3918/2011 θαη πξνο απνθπγή ησλ αλσηέξσ 

ζχλζεησλ θαη ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ, πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη δηελέξγεηαο 

ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ, πνπ εληάζζνληαη ζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα επηρεηξεζηαθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΣΠΑ, κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ επηηπγράλεηαη ε απινπνίεζε θαη ε επηηάρπλζε ησλ εθαξκνδφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ε επίζπεπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ εθαξκνγή ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΠΑ, κε ζηφρν ηελ ηαρεία 

απειεπζέξσζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ θαη ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Υγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄ 

Σην άξζξν 12 αληηκεησπίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ΔΟΦ θαη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Δλεξγνπνηείηαη νπζηαζηηθά ε αξκνδηφηεηα ηνπ ΔΟΦ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 2 πεξ. β) ηνπ Ν. 

1316/1983 (Α’ 3), κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ γηα ηελ επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ζηνηρείσλ 

επηζηεκνληθνχ θαη ηερληθνχ ραξαθηήξα, αλαγθαίσλ γηα ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ θαξκάθνπ, κε ζηφρν ηελ 

βειηίσζε θαη επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ηηκνιφγεζεο θαξκάθσλ, 



Άξζξν 13 

Σηελ παξάγξαθν 1 θαη 2, ε άζθεζε ηεο ελ ιφγσ αξκνδηφηεηαο απφ ηνλ Δ.Ο.Φ. απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε 

ηεο βέιηηζηεο παξαθνινχζεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιε ηα ζηάδηα θπθινθνξίαο ησλ πξντφλησλ (παξαγσγή, απνζήθεπζε, 

δηαλνκή, ηειηθφο ρξήζηεο), ηελ ηάρηζηε πξνζαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο θαη ζηε λέα, 

ππφ ελαξκφληζε, θνηλνηηθή θαξκαθεπηηθή λνκνζεζία. 

Οη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηίζεληαη ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο εμαζθάιηζεο πςεινχ επηπέδνπ εμεηδηθεπκέλεο 

επηζηεκνληθήο αμηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ Φαξκάθσλ Πξνεγκέλσλ Θεξαπεηψλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειέγρσλ παξαγσγήο, θιηληθψλ κειεηψλ, θαξκαθνεπαγξχπλεζεο θιπ.) θαη 

αληαπφθξηζεο ηνπ Δ.Ο.Φ., ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αληίζηνηρε θνηλνηηθή 

θαξκαθεπηηθή λνκνζεζία. 

Η παξάγξαθνο 5 πξφθεηηαη γηα βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηεο λνκνζεζίαο σο πξνο ηηο ηδηφηεηεο ησλ 

ππεπζχλσλ παξαγσγήο πξντφλησλ αξκνδηφηεηαο ΔΟΦ, κε βάζε ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα πξνζαξκνγήο πξνο ηηο θνηλνηηθέο θαη δηεζλείο δεζκεχζεηο ηεο Φψξαο. 

  

Άξζξν 14 

Η εηήζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε πνπ θαινχληαη  λα πιεξψζνπλ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ηεο ρψξαο καο πξνο 

ηνπο πξνκεζεπηέο  ηνπο έρεη μεθχγεη πέξα απφ θάζε έιεγρν. Υπάξρνπλ πάξα πνιχ ηζρπξέο  

ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην  ζπκπέξαζκα φηη ε ηδηαηηέξσο απμεκέλε θαηαλάισζε θαξκάθσλ ζηελ ρψξα καο  

πξνέξρεηαη απφ θαηεπζπλφκελε θαη  πξνθιεηή ζπληαγνγξάθεζε. Τν ηειηθφ απνηέιεζκα απηήο ηεο 

ππεξζπληαγνγξάθεζεο είλαη φηη ν Έιιελαο αζθαιηζκέλνο θέξεηαη λα θαηαλαιψλεη πνιιαπιάζηεο 

πνζφηεηεο θαξκάθσλ ζπγθξηηηθά αθελφο κελ κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη αθεηέξνπ δε κε ηνλ επξσπατθφ 

κέζν φξν. Η ζέζπηζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ήηαλ κία αλαγθαία αιιά ηειηθά φρη επαξθήο 

ζπλζήθε γηα ηελ εμάιεηςε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. Γη’ απηφ, εηζάγεηαη ε παξνχζα δηάηαμε πνπ ζηφρν έρεη λα 

πιήμεη απηφ ην θαηλφκελν ζηελ ξίδα ηνπ, δειαδή λα εμαιείςεη ην θίλεηξν ηεο πνιπθαξκαθίαο, 

απνηξέπνληαο ηελ δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ εθείλσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηεπζπλφκελε θαη πξνθιεηή 

ζπληαγνγξάθεζε. Με  ηελ δηάηαμε απηή, φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο (θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, 

θαξκαθαπνζήθεο, θαξκαθεία θιπ.) ζα γλσξίδνπλ εμ αξρήο  φηη ην χςνο ηεο θαξκαθεπηηθήο  

δαπάλεο είλαη πεπεξαζκέλν θαη  φρη απεξηφξηζην, ελψ ελδερφκελε ππέξβαζή ηνπ δελ ζα θαηαβάιιεηαη. 

Δλδερφκελε θαηαβνιή δε, ζα ζπληζηά  ζνβαξφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα ησλ  αξκφδησλ 

νξγάλσλ πνπ ελέθξηλαλ  ηελ ζρεηηθή δαπάλε. 

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄ 

Άξζξν 22 

Με ηε ξχζκηζε απηή γίλνληαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο εμνηθνλφκεζεο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζε 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο θαξκάθσλ κε ηε κέγηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα λα κελ απνβεί ε ελέξγεηα απηή ζε βάξνο 

ησλ αζθαιηζκέλσλ. Σηφρνο ε κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο  δαπάλεο θαηά 1.000.0000 επξψ γηα ην έηνο 2012. 

  



Άξζξν 23 

Με ηελ πεξίπησζε α) ηεο παξνχζαο δηάηαμεο ηξνπνπνηείηαη ηζρχνπζα δηάηαμε πνπ νξίδεη ηελ Τηκή 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ απνδεκηψλεη ε Κνηλσληθή Αζθάιηζε. Η 

ηξνπνπνίεζε ζπλίζηαηαη ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνχ επηζηξνθήο (rebate) απφ ηηο εηαηξίεο πξνο ηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε απφ 4% ζε i) 9% θαη ii) 7% σο αθνινχζσο: i) 9% γηα φια ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα κε 

κνλαδηθή δξαζηηθή νπζία    ii) 7% γηα φια ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ ππάξρνπλ γελφζεκα. Με ηελ 

πεξίπησζε β) εμεγείηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνχ επηζηξνθήο ελψ δηαθνξνπνηείηαη ε αλαινγία 

δεκφζηαο πξνο ηδησηηθή δαπάλε απφ 65%-35% ζε 80%-20% δηφηη ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα έρνπλ αιιάμεη 

αθνχ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη πνιίηεο νδεγνχληαη πην ζπρλά ζηελ δεκφζηα δαπάλε απφ ηελ 

ηδησηηθή. Σηελ πεξίπησζε γ) εηζάγεηαη κία θαηλνχξηα έλλνηα, ην πξφζζεην πνζφ επηζηξνθήο, επηπιένλ ηεο 

παξαγξάθνπ α) ην νπνίν είλαη θιηκαθνχκελν πνζνζηφ επζέσο αλάινγν κε ηνλ εηήζην φγθν πσιήζεσλ ηνπ 

θάζε ζπληαγνγξαθνχκελνπ θαη απνδεκηνχκελνπ πξντφληνο. Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ θαη γηαπηφ ην πξφζζεην 

πνζφ είλαη απηφο ηεο παξαγξάθνπ β) θαη απνδίδεηαη εμακεληαία ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο. Με ηελ 

πεξίπησζε δ) πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ιήςεο ηνπ πνζνχ επηζηξνθήο κέζσ ΣΗΣ θαη scanning ζπληαγψλ 

φηαλ απηή νινθιεξσζεί. Με ηελ πεξίπησζε ε) πεξηγξάθνληαη νη θπξψζεηο πξνο ηηο εηαηξίεο εθφζνλ δελ 

θαηαβάινπλ εκπξφζεζκα ηα πνζά. Με ηελ πεξίπησζε ζη) πεξηγξάθεηαη ε εμνπζηνδνηηθή θ.π.α. πνπ 

πεξηγξάθεη ηελ δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ θαη είζπξαμεο ησλ πνζψλ επηζηξνθήο ησλ πεξηπηψζεσλ α) θαη γ). 

θαη ηέινο κε ηελ πεξίπησζε δ) νξίδεηαη σο έλαξμε ηεο παξνχζαο δηάηαμεο αλαδξνκηθά ε 1-1-2012. 

  

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε΄ 

Με ην άξζξν 24 αλαδηνξγαλψλνληαη ηα Υπνπξγεία Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κε ηε κεηαθνξάο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Πξφλνηαο ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ηελ κεηαθνξά ησλ δηεπζχλζεσλ ησλ θιάδσλ πγείαο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζην Υπνπξγείν Υγεία οθαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 

  

Άξζξν 26 

Η εηήζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε πνπ θαινχληαη λα πιεξψζνπλ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ηεο ρψξαο καο πξνο 

ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο έρεη μεθχγεη πέξα απφ θάζε έιεγρν. Υπάξρνπλ πάξα πνιχ ηζρπξέο ελδείμεηο πνπ 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ηδηαηηέξσο απμεκέλε θαηαλάισζε θαξκάθσλ ζηελ ρψξα καο πξνέξρεηαη 

απφ θαηεπζπλφκελε θαη πξνθιεηή ζπληαγνγξάθεζε. Τν ηειηθφ απνηέιεζκα απηήο ηεο 

ππεξζπληαγνγξάθεζεο είλαη φηη ν Έιιελαο αζθαιηζκέλνο θέξεηαη λα θαηαλαιψλεη πνιιαπιάζηεο 

πνζφηεηεο θαξκάθσλ ζπγθξηηηθά αθελφο κελ κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη αθεηέξνπ δε κε ηνλ επξσπατθφ 

κέζν φξν. 

Η ζέζπηζε ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο ήηαλ κία αλαγθαία αιιά ηειηθά φρη επαξθήο ζπλζήθε γηα 

ηελ εμάιεηςε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. Γη’ απηφ, εηζάγεηαη ε παξνχζα δηάηαμε πνπ ζηφρν έρεη λα πιήμεη απηφ 

ην θαηλφκελν ζηελ ξίδα ηνπ, δειαδή λα εμαιείςεη ην θίλεηξν ηεο πνιπθαξκαθίαο, απνηξέπνληαο ηελ 

δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ εθείλσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηεπζπλφκελε θαη πξνθιεηή ζπληαγνγξάθεζε. 

Με ηελ δηάηαμε απηή, φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο (θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, θαξκαθαπνζήθεο, θαξκαθεία 

θιπ.) ζα γλσξίδνπλ εμ αξρήο φηη ην χςνο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο είλαη πεπεξαζκέλν θαη φρη 



απεξηφξηζην, ελψ ελδερφκελε ππέξβαζή ηνπ δελ ζα θαηαβάιιεηαη. Δλδερφκελε θαηαβνιή δε, ζα ζπληζηά 

ζνβαξφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ πνπ ελέθξηλαλ ηελ ζρεηηθή δαπάλε. 

  

Σηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 28, κε δεδνκέλε ηε κεηαηξνπή ηεο ΔΠΥ ζε ΔΠ (Δπηηξνπή Πξνδηαγξαθψλ) θαη 

ιφγσ αδπλακίαο πξφζιεςεο Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ κέζσ ΑΣΔΠ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.3580/2007, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ηνπνζέηεζε θαη αμηνπνίεζε, ιφγσ απνθηεζείζαο 

εκπεηξίαο, ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζε απηή κε δηάζεζε ή/θαη απφζπαζε απφ επνπηεπφκελνπο θνξείο 

ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαιχπηνληαο κέρξη ζήκεξα ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο 

ηεο ΔΠΥ. Πεξαηηέξσ ιφγσ κε νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο ζην λέν ζχζηεκα πξνκεζεηψλ ηνπ 

Ν. 3918/2011, πξνηείλεηαη ε παξάηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο, δειαδή ηεο Δπηηξνπήο 

Πξνκεζεηψλ Υγείαο κέρξη 30.06.2013. 

Σρεηηθά κε ηελ παξάγξαθν 4, γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηεο δεκνζίαο πγείαο 

επηβάιιεηαη ε νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κε ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγνληαη νη απεπζείαο αλαζέζεηο, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ άζθεζεο πξνζθπγψλ γηα ηνπο 

δηαγσληζκνχο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, θαξκάθσλ θαη ππεξεζηψλ ζην ΔΣΥ. 

Καηά ηα άιια ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 9 ηνπ Ν. 3886/2010, πνπ πξνζηαηεχνπλ ηνλ 

πξνζθεχγνληα πξνκεζεπηή,  εθφζνλ δηθαησζεί απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα. Tέινο ζηελ παξάγξαθν 5 γηα 

ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηεο δεκνζίαο πγείαο θαζψο θαη ηεο εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ πγείαο θαη πξφλνηαο θξίλεηαη αλαγθαία ε ζχλαςε δηαθξαηηθήο ζπκθσλίαο πνπ ζα 

θαιχπηεη έθηαθηεο θαη επείγνπζεο αλάγθεο ζε ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα θαη θάξκαθα, ζε πεξίπησζε πνπ 

ε εγρψξηα αγνξά δελ αληαπνθξίλεηαη επαξθψο ζηε δήηεζε ησλ αλσηέξσ εηδψλ ησλ θνξέσλ πγείαο θαη 

πξφλνηαο. 

  

Άξζξν 29. Καζνξίδνληαη νη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο 

  

  

  

  

  

  

Άξζξν 30 

Καζνξίδεηαη ε γεληθή έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ θαη εηδηθφηεξα φπνπ απαηηείηαη δηαθνξνπνίεζε ζηελ έλαξμε 

ηζρχνο επηκέξνπο δηαηάμεσλ ηπνπ ζρεδίνπ λφκνπ. 
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