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AΠoΦAΣElΣ
(1)

Yπoxρεωτικl1 ηλεκτρovικf1 καταxιiριoη τωv oυvταγι6v
oτov EΘvικ6 oργαvιoμ6 Παρoxηg Yπηρεoιι6v Yγε(-
αq (Ε.o.Π.Y.Y.) και oτoυq dλλoυg Φoρε(g Koιvωvικfig
Aoφdλιoηq.

o YΠoγPΓoΣ YΓEIAΣ
KAl KolΝΩNlKHΣ AΛΛHΛEΓΓYHΣ

'Exovταg υπ6ψη:
1. Τιg διατdξειq τηq Παρ. 4 τoυ dρΘρoυ Ζ τoυ Ν. 4052/

2012.
2' To γεγov6q 6τι, απ6 τηv απ6φαoη αυτf δεv πρoκα-

λε(ται δαπ6vη oe βdρoq τoυ κρατικoιj πρoijπoλoγιoμoιj,
απoφαo(ζoυμε:

1. Aπ6 τηv 1η Mαρτ(oυ 2012 6}ιoι' oι γιατρo( oυμβε-
βλημ6voι με oπoιαδf1πoτε oιjμβαoη με τov E.O'Π.Y.Y.
Kαι τouq dλλoυg Φ.K.Α. l'l μη ouμβεβλημ6voι, l'1 γιατρo(
με εξηρτημ6vη ox6oη εργαoiαg oπoιαoδfπoτε μoρφfq
oε αoφαλιoτικd ταμε(α, voooκoμε(α και K6vτρα Yγε[αq,
υπoxρεoιjvται vα oυvδεθoιjv με τo oιioτημα Hλεκτρo-
vικl1g Συvταγoγρdφηoηg πρoκειμ6voυ oι oυvταγ6g πoυ
παρ6xoυv στoυq αoφαλιoμ6vouq vα απoζημι6vovται
αn6 τov αvτbτoιxo Φ.K.A.

2' Στηv περ(πτωoη tτou oι γιατρo(, για τεxvικoιjq λ6-
γoυg επ6ρκειαq τoU oυoτf1ματoq, συvταγoγραφoιjv με
xειρ6γραφo oιioτημα Kαι Yια xρovικ6 διdoτημα μ6xρι

1 Mαρτiou 2012

τηv 1η loυv(oυ 2012, καt πρoκειμ6voυ oι Φ.K.Α. vα απo-
ζημιrivoυv τα φdρμακα, τo φαρμαKεio oτo oπo(o θα
εκτελε(ται η xειρ6γραφη oυvταγl'1 ε(vαι υπoxρεωμdvo vα
τηV KαταXωρε( ηλεκτρovικd oτo oιiαιημα αvαφ6ρovταg
υπo1ρεωτικd γιατρ6 και αoΘεvτj. KdΘε καταxωριση Xρε-
ιδvεται με 1 ευριi και πιoτιivεται κdΘε μfvα oτo λoγαρι-
αoμ6 τoυ φαρμακε[oυ απ6 τo oιioτημα ωg δια1ειριoτικf
αμoιβf1 τoU φαρμαKoπoιoιj εvιi oυγxρ6vωg αφαιρε(ται
απ6 τη μιoΘoδoo[α f τιq κατd oιjμβαoη απαιτt'1oειq τoυ
γιατρoιi απ6 τo oιjoτημα αvτ(οτoιxα.

3. To αργ6τερo μ6xρι τηv 1η loυv[oυ 2012,6λoι oι oυμ-
βεβλημ6voι γιατρoI Kαι oι Yιατρo( με εξηρτημ6vη ox6oη
εργαofug ε(vαι υπoxρεωμ6voι Vα σUvταγoγραφoιjv μdoω
Hλεκτρovικfq Συvταγl1g.

4' Για τηv εκτ6λεoη 1ειρ6γραφωv oυvταγc6v μη σUμ-
βεβλημ6vωv Kαι μη εvταγμ6vωv γιατρι6v oτo oιJoτημα
ηλεκτρovικfg oυvταγoγρdφησηq και μdxρι τιg 30 loυv(oυ
2012, τo oιioτημα τηg Hλεκτρovικfg oυvταγoYρdφηoηq
δημιoυργε( λoγαριαoμ6 για κdΘε γιατρ6 για κdθε τα_
με(o και απαιτε( τηv καταβoλf1 τoυ πoooιj oτo τ6λo9
loυv[oυ 2012' ot γιατρo( υπoxρεoιivται vα καταβdλoυv
τα πood μdoα oε 6vα μτjvα απ6 τη γvωoτoπofηof1 τoυq
αλλιc6g γ(vovται απαιτητd μ6oω KEΔE. Av μετd τηv 1η
loυλ(oυ 2012 o μη oυμβεβλημ6vog γιατρ69 δεv εvτα1θε(
oτo oιioτημα ηλεκτρovικfq σUvταYoγρdφηαηq, x6vει τo
δικαiωμα oυvταγoγρdφησηq oτoυg Φ.K.A.

5. K6Θε μfvα τo oιioτημα ηλεκτρovικτ]g oυvταγoγρd-
φησηq σUvεπιKoUρoιjμεvo απ6 τo oιjoτημα ηλεκτρovικrig
σαρωσηq' εKoι0ει αvαφoρεq για τηv σUvταγoYραφηση
Kαι τo βαΘμ6 oυμμ6ρφωοηq τωv γιατρι6v στιq UΠoUρ-

γικ6q απoφdσειq Kαι εγκuκλ(oυg πoυ αφoρoιiv στη σU-
vταγoγρdφηoη.

Συγκεκριμ6vα oι αVαφoρ6q Θα περιdxoυv oτoιxε(α
Yια:

α) τη πρooαρμoYf oτo oιioτημα ηλεκτρovικfiq oυ-
vταγoγρdφηoηg

β) τo βαθμ6 oυμμ6ρφωoη9 τωv γιατριiv oτα Θεραπευ-
τικd πρωτ6κoλλα και στιq σUvταγoγραφικ6g oδηγ[εg

γ) τo βαΘμ6 oυμμ6ρφωoηq στη Xρflση γεvoofμωv
δ) oυγκριτικd oτoιxε(α αvd ειδικ6τητα, αvd περιoχfl

και αvd γιατρ6 Yια τoV 6γκo oυvταγoγρdφηoηg.
oι αvαφoρ6q κoιvoπoιoιjvται στouq (διoυq τoυg για-

τρoιjq με επιoημdvoειg και πρoειδoπoιfoειg για σUμ-
μ6ρφωoη. Σε τριμηvια(α βdoη και με βdoη τιq ατoμικ69
αvαφoρ69 oυvτdooovται εκθ6oει9 Kαι Koιvoπoιoιjvται
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