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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ   ΑΠΟΦΑΣΗ 

Υποχρεωτική Ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών στον Εθνικό 

Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και στους άλλους 

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 

 

                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Έχοντας υπ όψιν :  

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4052/2012. 

2. Το γεγονός ότι, από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

 

 

ΑΔΑ: Β4Β4Θ-617



 

Αποφασίζουμε :  

1. Από την 1η Μαρτίου 2012 όλοι οι γιατροί συμβεβλημένοι με οποιαδήποτε 

σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και τους άλλους ΦΚΑ ή μη συμβεβλημένοι,  ή 

γιατροί  με εξηρτημένη σχέση εργασίας οποιασδήποτε μορφής σε 

ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας , υποχρεούνται να 

συνδεθούν με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης προκειμένου 

οι συνταγές που παρέχουν στους ασφαλισμένους να αποζημιώνονται από 

τον αντίστοιχο ΦΚΑ.  

2. Στην περίπτωση που οι γιατροί, για τεχνικούς λόγους επάρκειας του 

συστήματος,  συνταγογραφούν με χειρόγραφο σύστημα και για χρονικό 

διάστημα μέχρι την 1η  Ιουνίου 2012, και  προκειμένου οι ΦΚΑ να 

αποζημιώνουν τα φάρμακα, το φαρμακείο στο οποίο θα εκτελείται η 

χειρόγραφη συνταγή είναι υποχρεωμένο να την καταχωρεί ηλεκτρονικά 

στο σύστημα αναφέροντας υποχρεωτικά γιατρό και ασθενή. Κάθε 

καταχώρηση χρεώνεται με 1 ευρώ  και πιστώνεται κάθε μήνα στο 

λογαριασμό του φαρμακείου από το σύστημα ως διαχειριστική αμοιβή του 

φαρμακοποιού ενώ συγχρόνως αφαιρείται από τη μισθοδοσία ή τις κατά 

σύμβαση απαιτήσεις του γιατρού από το σύστημα αντίστοιχα.   

3. Το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 2012, όλοι οι συμβεβλημένοι γιατροί και 

οι γιατροί με εξηρτημένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωμένοι να 

συνταγογραφούν μέσω Ηλεκτρονικής Συνταγής.  

4. Για την εκτέλεση χειρόγραφων συνταγών μη συμβεβλημένων και μη 

ενταγμένων γιατρών  στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και 

μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012 , το σύστημα της Ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης δημιουργεί λογαριασμό για κάθε γιατρό για κάθε ταμείο 

και απαιτεί την καταβολή του ποσού στο τέλος Ιουνίου 2012. Οι γιατροί 

υποχρεούνται να καταβάλουν τα ποσά μέσα σε ένα μήνα από τη 

γνωστοποίησή τους αλλιώς γίνονται απαιτητά μέσω ΚΕΔΕ.  Αν μετά την 1η  

Ιουλίου 2012 ο μη συμβεβλημένος γιατρός δεν ενταχθεί στο σύστημα 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, χάνει το δικαίωμα συνταγογράφησης 

στους ΦΚΑ.  

5. Κάθε μήνα το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης   

συνεπικουρούμενο από το σύστημα ηλεκτρονικής σάρωσης, εκδίδει 

αναφορές για την συνταγογράφηση και το βαθμό συμμόρφωσης των 

γιατρών  στις Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους που αφορούν στη 

συνταγογράφηση.  

Συγκεκριμένα οι αναφορές θα περιέχουν στοιχεία για :  
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α) τη προσαρμογή στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  

β) το βαθμό συμμόρφωσης των γιατρών στα θεραπευτικά πρωτόκολλα και 

στις συνταγογραφικές οδηγίες 

γ) το βαθμό συμμόρφωσης στη χρήση γενοσήμων  

δ) συγκριτικά στοιχεία ανά ειδικότητα, ανά περιοχή και ανά γιατρό για τον  

όγκο συνταγογράφησης.  

Οι αναφορές κοινοποιούνται στους ίδιους τους γιατρούς με επισημάνσεις και 

προειδοποιήσεις για συμμόρφωση. Σε τριμηνιαία βάση και με βάση τις 

ατομικές αναφορές συντάσσονται εκθέσεις και κοινοποιούνται στους 

συναρμόδιους φορείς, ενώ δημοσιοποιείται και ετήσια έκθεση.  

6. Ο ΕΟΠΥΥ μπορεί με αποφάσεις της Διοίκησης και προσαρμογή του 

κανονισμού παροχών να θεσπίσει ειδικά κίνητρα τόσο για την 

προσαρμογή  των γιατρών στις κατευθυντήριες οδηγίες όσο και για την 

επιβράβευση των επιστημονικά άρτιων συμπεριφορών.  

7. Αν η μηνιαία παρακολούθηση της δαπάνης δείξει ότι η δεν παράγονται τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα σχετικά με την προσαρμογή των γιατρών, ο 

ΕΟΠΥΥ και οι άλλοι ΦΚΑ μπορούν να επιβάλουν πρόσθετα μέτρα για τον 

έλεγχο της κατανάλωσης (όπως προϋπολογισμό συνταγογράφησης ανά 

ειδικότητα και περιοχή, καθορισμό μέσου κόστους συνταγής, κ.λ.π.)  

     Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΛΟΒΕΡΔΟΣ 
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