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ΘΕΜΑ: «Τιµολόγηση φαρµάκων στα Φαρµακεία ΕΟΠΥΥ».
Θέτουµε υπ’ όψιν σας ότι µε την υπ’ αριθµ. 3457 (ΦΕΚ 64 Β΄, 16/01/2014)
Υπουργική Απόφαση, άρθρο 13, παρ 3: «Ειδικά για τα νέων δραστικών ουσιών
φάρµακα που τιµολογούνται για πρώτη φορά, πέραν του σταθερού τέλους εισόδου, ένα
επιπλέον rebate 5% ή έκπτωση αναλόγως εισάγεται κατά περίπτωση για τα φάρµακα
που εντάσσονται στις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων αντιστοίχως, ως
ποσοστιαίο τέλος εισόδου ένταξης όλων των νέων φαρµάκων σε καθεστώς
αποζηµίωσης, για περίοδο ενός έτους µετά την ηµεροµηνία ένταξή τους. Η παρούσα
διάταξη εφαρµόζεται για όλα τα νέων δραστικών ουσιών φάρµακα που θα ενταχθούν
στον θετικό κατάλογο από την δηµοσίευση της παρούσης και µετέπειτα. Το ποσό
ρυθµίζεται ως επιπρόσθετη έκπτωση στην περίπτωση που χορηγείται στο νοσοκοµείο
ή από φαρµακείο του ΕΟΠΥΥ» και παρ. 5: «Το παρόν άρθρο τίθεται σε εφαρµογή από
την 1/1/2014».
Τα Φαρµακεία ΕΟΠΥΥ εξακολουθούν να προµηθεύονται και να χορηγούν
φάρµακα που εισάγονται µε έκτακτες διαδικασίες από τον ΕΟΦ και τον ΙΦΕΤ, καθώς
και όσα φάρµακα έληξαν οι διαδικασίες έκτακτης εισαγωγής (από τον ΕΟΦ ή τον
ΙΦΕΤ) και έχουν λάβει ήδη τιµή µε το τελευταίο ∆ελτίο Τιµών, µέχρι την οριστική
αξιολόγησή τους από την αρµόδια Επιτροπή και την ένταξή τους στη Θετική Λίστα,
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 82961 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2219, 09/09/2013),
αντικαθίσταται η παράγραφος 7 στο άρθρο 1 της υπουργικής απόφασης
∆ΥΓΓ3(α)/οικ.104744, ΦΕΚ 2913/30.10.2013.

Τα εν λόγω φαρµακευτικά σκευάσµατα των νέων δραστικών ουσιών και µέχρις
ότου εκδοθεί ο επικαιροποιηµένος κατάλογος συνταγογραφούµενων φαρµάκων, θα
διατίθενται στα Φαρµακεία ΕΟΠΥΥ σε «Νοσοκοµειακή Τιµή -10%», καθώς δεν
έχουν χαρακτηριστεί ως φάρµακα της παρ. β του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010. Εφόσον
συµπεριληφθούν στα φάρµακα του ειδικού καταλόγου φαρµάκων σοβαρών παθήσεων
της παρ. β του άρθρου 12 του ν.3816/2010, θα εφαρµοστεί η πρόσθετη έκπτωση 1,5%
και η αγορά από τα Φαρµακεία ΕΟΠΥΥ θα γίνεται έκτοτε και για περίοδο ενός έτους,
σε «Νοσοκοµειακή τιµή - 11,5%».
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