
 

 

 
Ε.Ε. Παρ. ΘΘΘ(Θ)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 443/2020 
Αρ. 5363, 25.9.2020    

Αριθμός 443 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΤΓΔΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2001 ΔΩ 2020 
___________________ 

 
Απνθάζεηο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 37(3) 

 
89(Η) ηνπ 2001 

134(Η) ηνπ 2002 
101(Η) ηνπ 2004 

62(Η) ηνπ 2005 
74(Η) ηνπ 2017 

25(Η) ηνπ 2020. 

Ο Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Τγείαο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 37(3) ησλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκσλ ηνπ 2001 έσο 2020, εθδίδεη  ηηο 
αθφινπζεο Απνθάζεηο: 

ΜΔΡΟ Η 
ΔΗΑΓΩΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 
πλνπηηθφο ηίηινο. 1.   Οη παξνχζεο Απνθάζεηο ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηνπ Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Ύςνο 

Ακνηβήο Φαξκαθνπνηψλ γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1
ε 

Ηαλνπαξίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 31
ε
 

Γεθεκβξίνπ 2020) Απνθάζεηο ηνπ 2020.  

Δξκελεία. 
 
 
 
 
 

2.   (1) ηηο παξνχζεο Απνθάζεηο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα-  

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο Νφκν∙ 

«ρνλδξηθή ηηκή» ζεκαίλεη ηελ αλψηαηε ηηκή πψιεζεο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ζηα 

θαξκαθεία θαη ζε πξφζσπα πνπ λφκηκα κπνξνχλ λα θαηέρνπλ θαξκαθεπηηθά πξντφληα.  

(2) Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο παξνχζεο Απνθάζεηο θαη δελ εξκελεχνληαη 
δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ην Νφκν θαη ηνπο δπλάκεη απηνχ 
εθδηδφκελνπο Καλνληζκνχο. 

θνπφο ησλ 
παξνπζψλ  
Απνθάζεσλ. 
 

3.  θνπφο ησλ παξνχζσλ Απνθάζεσλ είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο ακνηβήο ησλ 
θαξκαθνπνηψλ αλαθνξηθά κε ηηο  ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο πνπ ζα παξέρνπλ ζην 
χζηεκα θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην θφζηνο αγνξάο πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο 
θαξκαθνπνηνχο γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 

2020, εμαηξνπκέλεο ηεο ελδνλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο πγείαο. 
 

ΜΔΡΟ ΗΗ 
ΑΜΟΗΒΖ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΟΤ 

Ακνηβή ζηε βάζε 
πνζνζηνχ επί ηεο 
ρνλδξηθήο ηηκήο. 
 
 
 
 
 
 
 
Ακνηβή αλά 
ππεξεζία ζηε 
βάζε ηηκήο 
κνλάδαο. 
 
 
 
 
 
 
 
Ύςνο ζθαηξηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 
γηα ηηο ακνηβέο 
πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηηο Απνθάζεηο 4 
θαη 5. 
 

4. Σν χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ θαξκαθνπνηνχ ην νπνίν ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν πνζνζηνχ επί 
ηεο ρνλδξηθήο ηηκήο, γηα ηα αλαγθαία θαξκαθεπηηθά πξντφληα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην 
θαξκαθνπνηφ κε βάζε ζπληαγή πνπ εθδίδεη ηαηξφο ή νδνληίαηξνο θαη ηα νπνία 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, θαζνξίδεηαη ζην 4% επί ηεο 
ρνλδξηθήο ηηκήο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. 
 

Ννείηαη φηη, κέρξη λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζηε βάζε πνζνζηνχ επί ηεο 

ρνλδξηθήο ηηκήο, ε ακνηβή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα Απφθαζε θαηαβάιιεηαη ζχκθσλα 

κε ηελ Απφθαζε 5. 

 
5. (1) Σν χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ θαξκαθνπνηνχ αλά ππεξεζία ζηε βάζε ηηκήο κνλάδαο, γηα ηηο 

ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ησλ πεξί Γεληθνχ 
πζηήκαηνο Τγείαο (Φαξκαθνπνηνί, Φαξκαθεπηηθά Πξντφληα, Ηαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα θαη 
Τγεηνλνκηθά Δίδε) Καλνληζκψλ, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ κνλάδσλ πνπ 
ζπγθέληξσζε ν θαξκαθνπνηφο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία θαη ηελ ηηκή κνλάδαο γηα ην  
ζπγθεθξηκέλν κήλα. 

 
        (2) Ζ ηηκή κνλάδαο θάζε κήλα ππνινγίδεηαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ακνηβήο πνπ θαζνξίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 4 απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ θαηαλέκεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν 
κήλα. 

 
6. (1) Σν χςνο ηνπ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο ακνηβέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο 

Απνθάζεηο 4 θαη 5, γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1
ε 

Ηαλνπαξίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 

2020, γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ησλ πεξί Γεληθνχ 
πζηήκαηνο Τγείαο (Φαξκαθνπνηνί, Φαξκαθεπηηθά Πξντφληα, Ηαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα θαη 
Τγεηνλνκηθά Δίδε) Καλνληζκψλ, θαζνξίδεηαη ζε είθνζη νθηψ εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο ηξηάληα 
ρηιηάδεο επξψ (€28,430,000) κε πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 
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Ακνηβή αλά 
δηαλπθηέξεπζε/ 
δηεκέξεπζε. 
 
 
 
 
Ύςνο ζθαηξηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 
γηα ηελ ακνηβή αλά 
δηαλπθηέξεπζε/ 
δηεκέξεπζε.   
 

(2) ε πεξίπησζε πνπ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κνλάδσλ γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1
ε 

Ηαλνπαξίνπ 
2020 κέρξη θαη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2020 ππεξβεί ηα δεθαπέληε εθαηνκκχξηα (15.000.000) 

κνλάδεο, ν ζθαηξηθφο πξνυπνινγηζκφο απμάλεηαη αλάινγα ψζηε ε ηηκή κνλάδαο γηα ηηο 
επηπξφζζεηεο κνλάδεο λα είλαη ε ίδηα κε ηελ ηηκή κνλάδαο γηα ηηο πξψηεο δεθαπέληε 
εθαηνκκχξηα (15.000.000) κνλάδεο, κε κέγηζηε αχμεζε ηνπ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα 
ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1

ε 
Ηαλνπαξίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2020, έλα εθαηνκκχξην 

πελήληα ρηιηάδεο επξψ (€1.050,000) κε πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Ννείηαη φηη, ε ηηκή κνλάδαο θάζε κήλα ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ κνλάδσλ 
ψζηε λα κελ ππάξρεη ππέξβαζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ θαζνξίδεηαη 
ζηελ παξνχζα Απφθαζε. 

 
7. Σν χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ θαξκαθνπνηνχ αλά δηαλπθηέξεπζε/δηεκέξεπζε ππεξεζία ζηε βάζε 

ηηκήο κνλάδαο, γηα ηηο ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ησλ 
πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Φαξκαθνπνηνί, Φαξκαθεπηηθά Πξντφληα, Ηαηξνηερλνινγηθά 
Πξντφληα θαη Τγεηνλνκηθά Δίδε) Καλνληζκψλ, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ κνλάδσλ πνπ 
ζπγθέληξσζε ν θαξκαθνπνηφο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία θαη ηελ ηηκή κνλάδαο γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν κήλα. 

 
8. Σν χςνο ηνπ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο ακνηβέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Απφθαζε 7, 

γηα ηηο δηαλπθηεξεχζεηο/δηεκεξεχζεηο, γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2020 κέρξη θαη 

ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2020, θαζνξίδεηαη ζε πεληαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξψ (€550,000). 

 
Ννείηαη φηη, ε ηηκή κνλάδαο θάζε κήλα ππνινγίδεηαη αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 
κνλάδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαλπθηεξεχζεηο/δηεκεξεχζεηο ηνπ κήλα, ψζηε λα κελ 
ππάξρεη ππέξβαζε ηνπ ζθαηξηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα 
Απφθαζε. 

ΜΔΡΟ ΗΗΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΟΣΟΤ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ,  

ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ 
 
Πξνυπνινγηζκφο 
θαξκαθεπηηθψλ 
πξντφλησλ.  
 

 

Πξνυπνινγηζκφο 
ηαηξνηερλνινγηθψλ 
πξντφλησλ θαη 
πγεηνλνκηθψλ 
εηδψλ.  
 

9. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην θφζηνο αγνξάο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, 
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 14 ησλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Φαξκαθνπνηνί, 
Φαξκαθεπηηθά Πξντφληα, Ηαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα θαη Τγεηνλνκηθά Δίδε) Καλνληζκψλ, γηα 
ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1

ε 
Ηαλνπαξίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2020 θαζνξίδεηαη ζε 

εθαηφ ζαξάληα έλα εθαηνκκχξηα επξψ (€141,000,000) κε πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 
 

10. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην θφζηνο αγνξάο ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ  πξντφλησλ 
ή/θαη πγεηνλνκηθψλ εηδψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 14 ησλ πεξί Γεληθνχ πζηήκαηνο 
Τγείαο (Φαξκαθνπνηνί, Φαξκαθεπηηθά Πξντφληα, Ηαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα θαη Τγεηνλνκηθά 
Δίδε) Καλνληζκψλ γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1

ε 
Ηαλνπαξίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 31

ε 
Γεθεκβξίνπ 

2020 θαζνξίδεηαη ζε έμη εθαηνκκχξηα νθηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ (€6.800.000) κε 
πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 
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