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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2785
2 Δεκεμβρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Παράταση της ημερομηνίας κατάργησης των Τμημά−
των Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων
Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, καθώς και της ανα−
στολής λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού των
Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και της μεταφοράς των αρμοδιοτή−
των που αφορούν στο Δικαστικό των Δ.Ο.Υ Α΄ & Β΄
Τάξεως, που αναφέρονται στην αριθμ. Δ6Α 1133106/
ΕΞ 2011/21.9.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομι−
κών (Β΄ 2187)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.............
1
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας Β΄ εξαμήνου σε
μονίμους και αποσπασμένους υπαλλήλους στη Γε−
νική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παι−
δείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. ........ 2
Ρύθμιση θεμάτων Τιμολόγησης Φαρμάκων. ................... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ6Α 1166057 ΕΞ 2011
(1)
Παράταση της ημερομηνίας κατάργησης των Τμημά−
των Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων
Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, καθώς και της ανα−
στολής λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού των
Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και της μεταφοράς των αρμοδιοτή−
των που αφορούν στο Δικαστικό των Δ.Ο.Υ Α΄ & Β΄
Τάξεως, που αναφέρονται στην αριθμ. Δ6Α 1133106/
ΕΞ 2011/21.9.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
(Β΄ 2187)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 (Α΄ 2) «Αναμόρφωση
της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως
έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του
άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α΄ 265) «Τροποποίηση και συ−
μπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις»
και των παρ. 12 και 5, υποπαράγραφος α΄ του άρθρου 55
του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νο−
μοθεσίας του δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη
και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180).

β) Του άρθρου 55, παράγραφοι 5, 8 υποπαράγραφος α΄,
13, 15 υποπαράγραφος β΄, 21 υποπαράγραφοι α΄ και στ΄
και 22 του Ν. 4002/2011.
γ) Των άρθρων 1 − 13 του Ν. 3888/2010 (Α΄ 175). «Εκούσια
κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθε−
σμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία
της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».
δ) Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ε) Του Π.Δ. 551/1988 (Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών
(Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
στ) Του Π.Δ. 16/1989 (Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας
Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Το−
πικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».
ζ) Της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2753/1999 (Α΄ 249)
«Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στην φορολογία εισο−
δήματος και άλλες διατάξεις».
η) Του άρθρου 4 του Π.Δ. 277/2000 (Α΄ 227) «Σύστα−
ση, ενοποίηση και κατάργηση ορισμένων Δ.Ο.Υ. των
περιοχών των Νομών Αττικής, Εύβοιας, Κορινθίας και
Θεσσαλονίκης».
θ) Του άρθρου 6 του Π.Δ. 466/1990 (Α΄ 179) «Τροποποί−
ηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 551/1998
«Οργανισμός Νομαρχιών» (Οργάνωση Οικονομικών Υπη−
ρεσιών) (ΦΕΚ 259 Α)» και του άρθρου 60 του Ν. 3283/2004
(Α΄ 210) «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κε−
φαλαίων, οργανισμού συλλογικών επενδύσεων και κινη−
τές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις».
ι) Του Π.Δ. 72/2007 (Α΄ 89) «Τροποποίηση και συμπλή−
ρωση του Π.Δ 551/1988 (Α΄ 259)».
ια) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
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2. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21.9.2011 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2187) «Κατάργηση των
Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων
Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των
Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και ανακαθορι−
σμός καθ’ ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων
των Δ.Ο.Υ Α΄ & Β΄ Τάξεως», όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. Δ6Α 1148245 ΕΞ 2011/31.10.2011 (Β΄ 2569) ομοία.
3. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1159129 ΕΞ 2011/21.11.2011 (Β΄ 2739)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λει−
τουργίας και μετατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.».
4. Την ανάγκη για παράταση μέχρι 31.12.2011 της προ−
θεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων
για την περαίωση υποθέσεων με βάση τις διατάξεις
των άρθρων 1−13 του Ν. 3888/2010 (Α΄ 175) και υποβο−
λής οφειλόμενων δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ι.− Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/
21.9.2011 απόφασή μας (Β΄ 2187), περί κατάργησης των
Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων
Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, αναστολής λειτουργίας των
Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και ανακαθορι−
σμού καθ’ ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων
των Δ.Ο.Υ Α΄ & Β΄ Τάξεως, όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. Δ6Α 1148245 ΕΞ 2011/31.10.2011 (Β΄ 2569) ομοία,
παρατείνοντας την ημερομηνία των παρ. Α, Β και Γ και
κάθε ενέργειας που συνεπάγονται αυτές, από 1/12/2011
σε 1/1/2012, λόγω των αναγκών που προκύπτουν από
την παράταση της προθεσμίας υποβολής των εκκαθα−
ριστικών σημειωμάτων για την περαίωση υποθέσεων με
βάση τις διατάξεις των άρθρων 1−13 του Ν. 3888/2010
(Α΄ 175) και υποβολής οφειλόμενων δηλώσεων με βάση
τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180).
ΙΙ.− Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/
21.9.2011 (Β΄ 2187) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε
με την αριθμ. Δ6Α 1148245 ΕΞ 2011/31.10.2011 (Β΄ 2569)
ομοία, καθώς και η αριθμ. Δ6Α 1159129 ΕΞ 2011/21.11.2011
απόφασή μας «Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή
επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.».
ΙΙ.α− Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία υπογρα−
φής της.
III.− Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. 4774
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας Β΄ εξαμήνου σε μο−
νίμους και αποσπασμένους υπαλλήλους στη Γενική
Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄ 2005).

β) Του Π.Δ. 274/89 «Οργάνωση των Υπηρεσιών της
Γ.Γ.Ν. Γενιάς» (ΦΕΚ 130/Α΄/89).
γ) Του Π.Δ. 65/2011 «Περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων
της Γ.Γ. Νέας Γενιάς από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, στο Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 147/27−06−2011).
δ) Του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/τ.Α΄/11.11.2011).
ε) Την υπ’ αριθμ. 908/3630/Η/14−1−2010 «Κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε
Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Ν. Γενιάς ο Λιβανός Ιωάν−
νης» (ΦΕΚ 9/Υ.Ο.Δ.Δ./15−01−2010).
στ) Την υπ’ αριθμ. 2065/26−05−2011 απόφαση της Υπουρ−
γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο
Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Δ/νσεων
και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
(Γ.Γ.Ν.Γ.) (ΦΕΚ 1169/τ.Β΄/08/06/2011).
ζ) Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) άρθρο
20 παρ. 1 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015».
2) Η Γ.Γ.Ν.Γ. στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της υλο−
ποιεί προγράμματα και έχει δραστηριότητες που απαι−
τούν απογευματινή, πέραν του ωραρίου, απασχόληση
και πολλές φορές και τα Σαββατοκύριακα. Προβλέπεται
μέσα στο έτος 2011 οι μόνιμοι υπάλληλοι της Γ.Γ.Ν.Γ.
να απασχοληθούν υπερωριακά, καλύπτοντας δραστη−
ριότητες και προγράμματα της Υπηρεσίας. Ενδεικτικά
αναφέρουμε: Κέντρα Πληροφόρησης, Θυρίδες Επιχει−
ρηματικότητας, Δημοτικά Συμβούλια Νέων, Κοινωνικός
Τουρισμός για Νέους, Εθελοντικές Δράσεις (Ε.Λ.Τ.Α),
Πρόγραμμα Νέου Αγρότες», Πανελλήνιοι Θεατρικοί και
Μουσικοί Αγώνες, BIENNALE νέων δημιουργών της Ευ−
ρώπης και Μεσογείου, Περιβαλλοντολογικό − Οικολογικό
Πρόγραμμα Πανελλήνιας εμβέλειας κ.λπ.
3) Το γεγονός ότι οι υπηρετούντες υπάλληλοι στην
Γ.Γ.Ν.Γ είναι εβδομήντα οκτώ (78) άτομα.
• Το σύνολο των εγγεγραμμένων πιστώσεων για το
έτος 2011 και στον ΚΑΕ 0511 ανέρχεται περίπου στο
ποσό των (27.882,00 €).
• Η συνολική δαπάνη για το Β΄ εξάμηνο ανέρχεται
περίπου στο ποσό των € (15.894,00) σε βάρος του ΚΑΕ
0511 οικονομικού έτους 2011, για πενήντα εννέα (59) μο−
νίμους υπαλλήλους, για τριάντα πέντε (35) ώρες στον
καθένα και για όλο το εξάμηνο και για τρεις (3) υπαλ−
λήλους αποσπασμένους, για τριάντα πέντε (35) ώρες
στον καθένα και για όλο το εξάμηνο τη Γ.Γ.Ν.Γ.
• Οι συνολικές ώρες για τους παραπάνω υπαλλήλους
είναι (2.170) για το Β΄ εξάμηνο του 2011.
4) Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Γ.Γ.Ν.Γ., αποφασίζε−
ται:
1) Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματι−
νής απασχόλησης για το χρονικό διάστημα από 01.07.2011
μέχρι 31.12.2011 (Β΄ εξάμηνου), πενήντα εννέα (59) μονίμων
για τριάντα πέντε (35) ώρες στον καθένα και για όλο
το εξάμηνο και τρεις (3) υπαλλήλους αποσπασμένους
για τριάντα πέντε (35) ώρες στον καθένα και για όλο το
εξάμηνο στη Γ.Γ.Ν.Γ, με σύνολο για το Β΄ εξάμηνο (2.170)
ώρες και με δαπάνη περίπου (15.894,00 €).
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2) Η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής απογευ−
ματινής απασχόλησης θα βεβαιώνεται κάθε φορά από
το αρμόδιο όργανο της Γ.Γ.Ν.Γ., όπως αυτό προκύπτει
από τις αποφάσεις εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων, καθώς
και τα συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης.
3) Η δαπάνη βαρύνει το προϋπολογισμό της Γ.Γ.Ν.Γ.
ειδ. Φορέα 33/630 (ΚΑΕ 0511) οικ. έτους 2011.
4) Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημο−
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Αριθμ. ανάληψης ΥΔΕ: 9293/8−3−2011, 9641/9−3−2011,
21794/8−4−2011, 37931/12−5−2011, 57778/15−6−2011, 74183/
18−7−2011, 83328/9−8−2011, 94998/9−9−2011, 117445/8−11−2011,
127268/23−11−2011.)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 128948
Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων.

(3)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α/2005).
2. Το Ν.Δ. 96/73, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 784/78,
το Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3/Α/1983), το Ν. 1965/1991 (ΦΕΚ 146/
Α/1991), το Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991), το Ν. 2992/2002
(ΦΕΚ 54/Α/2002), το Ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272/Α/2005), το
Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008), το Ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143/
Α/2009), το Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010), το Ν. 3840/2010
(ΦΕΚ 53/Α/2010) και το Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/2010).
3. To Ν.Δ. 136/1946 (ΦΕΚ 298/Α΄/1946).
4. Το Ν. 3408/2005, άρθρο 13 (ΦΕΚ 272/Α/2005).
5. Το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010).
6. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του Ν. 3899/2010
(ΦΕΚ 212/Α/2020) περί τροποποιήσεως του Κώδικα
Φ.Π.Α.
7. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
8. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α/2010) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
10. Το άρθρο 51 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Δι−
αρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες
διατάξεις».
11. Τα άρθρα 39 και 40 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).
12. Το άρθρο 38 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) περί
Καθορισμού ποσοστού κέρδους των εμπόρων φαρμα−
κευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης.
13. Το άρθρο 32 του Ν. 1316/1983 περί Εθνικού Οργανι−
σμού Φαρμάκων, Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας κ.λπ.
14. Την υπουργική απόφαση ΔΥΓ3δ/οικ. 66084/10−6−11
«Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» (ΦΕΚ 1231/Β/14−6−11).
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
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φασίζουμε, τα κάτωθι:
Άρθρο 1
Ορισμοί
1. Χονδρική τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή πώλησης
προς τα φαρμακεία. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται
το ποσοστό μικτού κέρδους του φαρμακεμπόρου το
οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί της καθαρής τι−
μής παραγωγού ή εισαγωγέα ως εξής: α) για τα συ−
νταγογραφούμενα φάρμακα ως ποσοστό 5,4% και
β) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ)
ως ποσοστό 7,8%.
2. Λιανική τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή που δια−
τίθενται τα φάρμακα στο κοινό από τα φαρμακεία και
καθορίζεται από την χονδρική τιμή, προσθέτοντας το
νόμιμο κέρδος του φαρμακείου και τον Φόρο Προστι−
θέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Οι ανώτατες λιανικές τιμές είναι
ενιαίες σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τις περιοχές που
ισχύει μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ.
3. Καθαρή τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα (ex factory),
είναι η τιμή πώλησης από τους εισαγωγείς, παρασκευ−
αστές, συσκευαστές προς τους φαρμακεμπόρους. Η
καθαρή τιμή καθορίζεται με βάση την χονδρική τιμή
μειωμένη α) για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα κατά
5,12 % και β) για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα
(ΜΗΣΥΦΑ) κατά 7,24%.
4. Ανώτατη νοσοκομειακή τιμή των φαρμάκων είναι
η τιμή πώλησης από τους εισαγωγείς, παρασκευαστές,
συσκευαστές προς το Δημόσιο, τα Δημόσια νοσοκομεία,
τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και τα ΝΠΔΔ της
παρ. 1 του άρθρου 37, του Ν. 3918/2011, τα φαρμακεία
των ιδιωτικών κλινικών άνω των 60 κλινών και προς
τα φαρμακεία και φαρμακαποθήκες των φαρμάκων
της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010. Η ανώτατη
νο¬σοκομειακή τιμή καθορίζεται με βάση τη χονδρική
τιμή μειωμένη κατά 13%.
5. Ειδικά για τα φάρμακα της παρ. 2 του άρθρου 12, του
Ν. 3816/2010, ο ειδικός τρόπος διαμόρφωσης της λιανι−
κής τιμής πώλησης από τα ιδιωτικά φαρμακεία προκύ−
πτει από τη νοσοκομειακή τιμή στην οποία προστίθεται
2% ως ποσοστό κέρδους του φαρμακεμπόρου (Ειδική
Χονδρική Τιμή) και επί της τιμής που προκύπτει προστί−
θεται 16% ως ποσοστό κέρδους του φαρμακείου.
Στην τελική τιμή προστίθεται ο ΦΠΑ.
6. Τιμή Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΚΑ) ορίζεται η τιμή
που προκύπτει από την τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα
μειωμένη κατά 4%.
7. Φάρμακα για τα οποία η δραστική ουσία προστατεύ−
εται από Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας,
ονομάζονται για συντομία «πρωτότυπα». Ως πρωτότυπα
θεωρούνται και τα φάρμακα που παρασκευάζονται από
άλλη εταιρεία στην οποία έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά
δικαιώματα από τους δικαιούχους.
8. Ουσιωδώς όμοιο φάρμακο είναι εκείνο που έχει την
ίδια δραστική ουσία με το αντίστοιχο πρωτότυπο και
για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας.
9. Ο χαρακτηρισμός ενός φαρμάκου ως πρωτότυπου
ή ουσιωδώς όμοιου, αναγράφεται στην άδεια κυκλοφο−
ρίας του φαρμάκου
Άρθρο 2
Ποσοστά κέρδους
1. Για τους φαρμακεμπόρους το ποσοστό μικτού κέρ−
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δους καθορίζεται σε 5,4% επί της καθαρής τιμής για
τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και σε 7,8% για τα
ΜΗΣΥΦΑ.
2. Για τα φαρμακεία, το ποσοστό μικτού κέρδους είναι
35% και υπολογίζεται επί της χονδρικής τιμής.

6. Η κατάθεση αιτήσεων, Φύλλων, ερωτημάτων, στοι−
χείων καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία των φαρμακευ−
τικών εταιρειών με το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων γίνεται
και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης farmaka.times@
yyka.gov.gr.

Άρθρο 3
Εκπτώσεις

Άρθρο 5
Τιμολόγηση φαρμάκων – Έρευνα τιμών

Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπο−
ρούν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση επί της νοσοκο−
μειακής τιμής και μόνο στο Δημόσιο, τα Κρατικά νοσο−
κομεία, Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 37
του Ν. 3819/2011 και στα φαρμακεία του ΙΚΑ, με την
προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης.

1. Για τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων διε−
ξάγεται από την αρμόδια υπηρεσία, έρευνα στα κράτη
μέλη της Ε.Ε. στα οποία υφίστανται και ανακοινώνονται
στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές και φορείς των χω−
ρών αυτών. Η πρόσβαση στις εν λόγω πηγές συλλογής
στοιχείων γίνεται μέσω εξειδικευμένων ηλεκτρονικών
ιστοτόπων των επίσημων πηγών κάθε κράτους μέλους
της Ε.Ε. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η πρό−
σβαση μέσω ιστοτόπων των επίσημων φορέων, ή τα
στοιχεία δεν είναι επαρκή, η υπηρεσία έχει τη δυνα−
τότητα να αναζητήσει επικουρικά, στοιχεία από άλλες
πηγές (έγκυρους οργανισμούς έρευνας τιμών) και να
ανακοινώνει κάθε φορά τις πηγές αυτές. Στην έρευνα
αναζητείται κάθε διαθέσιμη τιμή (ex factory, χονδρική,
λιανική, νοσοκομειακή, ασφαλιστική, κ.λπ.).
2. Απαραίτητα στοιχεία για τον καθορισμό της τιμής
των φαρμάκων είναι: α) το όνομα του φαρμάκου, β) η
δραστική ουσία, γ) η περιεκτικότητα σε δραστική ουσία,
δ) η φαρμακοτεχνική μορφή, ε) η συσκευασία, στ) η κα−
τηγοριοποίηση κατά ATC, ζ) ο υπεύθυνος κυκλοφορίας,
η) οι τιμές (χονδρική ή/και λιανική ή/και νοσοκομειακή
ή/και ex factory) και η ημερομηνία λήξης του πρώτου
διπλώματος ευρεσιτεχνίας της δραστικής. Για τον κα−
θορισμό τιμής είναι απαραίτητο το φάρμακο να έχει
λάβει τιμή στην ίδια μορφή και περιεκτικότητα σε τρία
τουλάχιστον κράτη της Ε.Ε.
3. Η τιμή των φαρμάκων, που βρίσκονται υπό καθε−
στώς ισχύος διπλώματος ευρεσιτεχνίας της δραστικής
ουσίας, προκύπτει από το μέσο όρο των τριών χαμηλό−
τερων αντίστοιχων τιμών των φαρμάκων στα κράτη −
μέλη της Ε.Ε. Οι τιμές των φαρμάκων των οποίων έλη−
ξε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας,
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 65% της τιμής που είχε
το φάρμακο υπό καθεστώς προστασίας διπλώματος
ευρεσιτεχνίας.
4. Με βάση τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 4, των
παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 και επικουρικά τα στοιχεία
της παρ. 3 του άρθρου 4 της απόφασης αυτής, το Τμήμα
Τιμών Φαρμάκων προβαίνει σε αντιστοίχιση των φαρμά−
κων για την οποία λαμβάνονται υπ όψιν σωρευτικά τα
κριτήρια της παρ. 2, όπου αυτό είναι δυνατόν. Σε διαφο−
ρετική περίπτωση γίνονται αναγωγές και αντιστοιχήσεις
με περιεκτικότητες και συσκευασίες και με εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 12 της απόφασης αυτής.
Για την αντιστοίχιση και σύγκριση με φάρμακα άλλων
χωρών της Ε.Ε. δεν λαμβάνονται υπ όψιν συσκευασίες
οι οποίες υπερβαίνουν το οκταπλάσιο της ελληνικής,
με εξαίρεση τα φάρμακα της παρ. 2 του άρθρου 12, του
Ν. 3816/2010. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου
δεν έχουν εφαρμογή για την αντιστοίχιση και σύγκρι−
ση φαρμάκων στις περιπτώσεις που η συσκευασία του
φαρμάκου, όπως έχει εγκριθεί και τιμολογηθεί στα κρά−
τη μέλη της Ε.Ε. είναι μοναδική και ισούται ή υπερβαίνει
το οκταπλάσιο της αντίστοιχης ελληνικής.
5. Για τη μετατροπή τιμών των φαρμάκων από άλλα

Άρθρο 4
Τιμολόγηση των φαρμάκων –
Φύλλο Έρευνας Τιμών Φαρμάκων
1. Οι τιμές των φαρμάκων που κυκλοφορούν νόμιμα
στη χώρα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού
Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφα−
σης, μετά από επεξεργασία και εισήγηση από το Τμήμα
Τιμών Φαρμάκων, της Δ/νσης Φαρμάκων και Φαρμακείων
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας (ΓΓΔΥ) και
την γνώμη της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.
2. Οι τιμές των φαρμάκων καθορίζονται από την έρευ−
να τιμών στις χώρες της Ε.Ε. που διενεργείται από την
αρμόδια Δ/νση Φαρμάκων και Φαρμακείων, Τμήμα Τιμών
Φαρμάκων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά με τις δια−
τάξεις της απόφασης αυτής. Επικουρικά λαμβάνονται
υπ’ όψιν και τα στοιχεία που προέρχονται από τις φαρ−
μακευτικές εταιρείες και που δηλώνονται στο Φύλλο
Έρευνας Τιμών. Δεν θεωρούνται ως δικαιολογητικά τι−
μολόγια πωλήσεων.
3. Το Φύλλο Έρευνας Στοιχείων και Τιμών Φαρμάκων
διαμορφώνεται από το αρμόδιο Τμήμα Τιμών Φαρμάκων
σε ηλεκτρονική φόρμα και παραδίδεται σε όλες τις
φαρμακευτικές εταιρείες. Συμπληρώνεται και υπογρά−
φεται από τον υπεύθυνο κυκλοφορίας κάθε φαρμάκου
και ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Στο Δελτίο πε−
ριλαμβάνονται οπωσδήποτε: α) Τα κράτη της Ε.Ε. στα
οποία κυκλοφορεί το φάρμακο, β) η ονομασία (ίδια ή
διαφορετική από της Ελλάδας), η δραστική ουσία, όλες
οι μορφές, συσκευασίες, οι περιεκτικότητες και οι τιμές
για κάθε είδος, η κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το ATC,
ο κωδικός ΕΟΦ, καθώς και η ημερομηνία έναρξης και
λήξης της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού
Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας του
φαρμάκου. Η συμπλήρωση του Φύλλου γίνεται δύο φο−
ρές το χρόνο. Οι συγκεκριμένοι χρόνοι κατάθεσης θα
καθοριστούν με εγκύκλιο της αρμόδιας Δ/νσης.
4. Η υπηρεσία ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων
του Φύλλου με διασταύρωση από το Μητρώο του ΕΟΦ,
καθώς και από κάθε άλλη επίσημη διαθέσιμη πηγή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών, των επίσημων
φορέων και δικτύων.
5. Όποιες επιχειρήσεις αποκρύπτουν ή για οποιοδήπο−
τε λόγο δεν παράσχουν ή παρέχουν ανακριβή ή αναληθή
στοιχεία και πληροφορίες και αυτά διαπιστωθούν, μετά
από γνώμη της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων επιβάλλεται
πρόστιμο με απόφαση του Υπουργού Υγείας σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του Ν. 3984/2011, από
την αρμόδια υπηρεσία.
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νομίσματα σε Ευρώ, το Τμήμα Τιμών Φαρμάκων χρησι−
μοποιεί τις επίσημες συναλλαγματικές ισοτιμίες από τα
στοιχεία που ανακοινώνει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
την πρώτη εργάσιμη ημέρα του διμήνου που προηγείται
της έκδοσης του σχετικού Δελτίου Τιμών.
6. Τα Ορφανά φάρμακα τιμολογούνται με τις ίδιες δι−
ατάξεις και την ίδια διαδικασία της απόφασης αυτής.
7. Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 2 της Α.Δ. 8 – 2010
(περί ανωτάτου ποσού μείωσης ή αύξησης των τιμών
των φαρμάκων) ισχύει για εκείνα τα φάρμακα που η
λιανική τιμή τους είναι κάτω από 10 € και πήραν άδεια
κυκλοφορίας πριν το 2000. Η διάταξη ισχύει ανάλογα
και για τα ουσιωδώς όμοια.
Άρθρο 6
Τιμολόγηση φαρμάκων μετά τη λήξη του πρώτου
Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
1. Οι χονδρικές τιμές των φαρμάκων, μετά την πιστο−
ποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης της ισχύος
του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσι−
τεχνίας της δραστικής ουσίας, μειώνονται σε ποσοστό
35 % από την υπηρεσία, χωρίς αίτηση του κατόχου
άδειας κυκλοφορίας. Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας
έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν με αίτησή τους, τιμή
χαμηλότερη, χωρίς κανένα περιορισμό.
2. Οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεούνται να ανα−
γράφουν στο Φύλλο Έρευνας τιμών φαρμάκων την
έναρξη και λήξη της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευ−
ρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας της δραστικής
ουσίας. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται, με
απόφαση του Υπουργού Υγείας, πρόστιμο σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3557/2007 και του άρθρου 69 του
Ν. 3984/2011.
3. Για φάρμακα των οποίων η χονδρική τιμή είναι
κάτω από 5 €, αν μετά τη λήξη του πρώτου εθνικού ή
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας της δραστικής
ουσίας και μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριετίας
δεν έχουν κυκλοφορήσει ουσιωδώς όμοια φάρμακα, η
Επιτροπή Τιμών μπορεί να γνωμοδοτήσει να δοθεί αύ−
ξηση τιμής πέραν των όσων ορίζονται στην απόφαση
αυτή, με την προϋπόθεση ότι ο ΚΑΚ θα καταθέσει πλήρη
κοστολογικά στοιχεία και με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 8 της απόφασης αυτής. Το ίδιο ισχύει και για
ουσιωδώς όμοια φάρμακα των οποίων το πρωτότυπο
έχει αποσυρθεί και παραμένουν μοναδικά.
Άρθρο 7
Φαρμακευτικά προϊόντα όμοιας δραστικής
(ουσιωδώς όμοια)
1. Οι χονδρικές τιμές πώλησης των φαρμάκων όμοιας
δραστικής ουσίας και μορφής προσδιορίζονται με μεί−
ωση κατά 15% της τιμής του πρωτοτύπου, αφού μειωθεί
η τιμή του στο 65% της τιμής που είχε το φάρμακο
υπό καθεστώς προστασίας διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας έχουν τη δυνατότητα
να ζητήσουν με αίτησή τους, τιμή χαμηλότερη, χωρίς
κανένα περιορισμό.
2. Στην περίπτωση που το Πρωτότυπο έχει διαφορετι−
κή συσκευασία, γίνεται αναγωγή της συσκευασίας του
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της απόφασης
αυτής. Ανάλογη αναγωγή γίνεται και στην περίπτωση
που το πρωτότυπο έχει τιμή σε άλλη μορφή ή άλλη
περιεκτικότητα. Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται και
τα λοιπά στοιχεία κόστους.
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3. Εάν ουσιωδώς όμοιο φάρμακο, αντιστοιχίζεται σε
πρωτότυπο που δεν κυκλοφορεί στη χώρα, η τιμή του
προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 5, 6
και 7 της απόφασης αυτής.
4. Στα παρεντερικά διαλύματα (οροί) καθορίζονται
ενιαίες τιμές με βάση τις δραστικές ουσίες, τις πε−
ριεκτικότητες, τις συσκευασίες και τα λοιπά στοιχεία
κόστους.
Άρθρο 8
Φαρμακευτικά προϊόντα παραγόμενα στην Ελλάδα
1. Για φάρμακα που έχουν εγκριθεί και τιμολογούνται
στη φαρμακευτική αγορά και δεν κυκλοφορούν σε άλ−
λες χώρες τις Ε.Ε., η τιμή τους θα καθορίζεται βάσει
κοστολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται οι δαπάνες
παραγωγής και συσκευασίας για κάθε μορφή και συ−
σκευασία, οι δαπάνες Διοίκησης − Διάθεσης – Διάδοσης
καθοριζόμενες από αντίστοιχους επικαιροποιημένους
ανά διετία πίνακες, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση
τα αντίστοιχα μέσα έξοδα του κλάδου.
2. Δεν θεωρούνται στοιχεία κόστους: α) τόκοι υπε−
ρημερίας, β) φόροι προσωπικοί (φόροι εισοδήματος,
κ.λπ.) γ) έξοδα για παραβάσεις διατάξεων που ισχύουν,
δ) Τιμές δραστικών από οποιονδήποτε προμηθευτή
υψηλότερες της τιμής πώλησης του ερευνητικού οίκου,
ε) Προμήθειες τρίτων και λοιπά έξοδα που δεν συσχε−
τίζονται με την παραγωγή και διάθεση των φαρμακευ−
τικών προϊόντων.
3. Για εκείνα τα φάρμακα για τα οποία έχει αναπτυ−
χθεί έρευνα δραστικής ουσίας ή φαρμακοτεχνικής μορ−
φής ελληνικής κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας και για τα
οποία υφίστανται κλινικές φαρμακοκινητικές μελέτες
και άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ, στη διαμόρφωση του
κοστολογίου θα λαμβάνεται επί πλέον υπ όψιν και η αξία
νέων επενδύσεων, το κόστος έρευνας και ανάπτυξης
της δραστικής ουσίας ή φαρμακοτεχνικής μορφής κα−
θώς και η αποτίμηση της τεχνογνωσίας. Εξαιρούνται οι
περιπτώσεις παρεμφερών φαρμακοτεχνικών μορφών.
4. Το ανώτατο ποσοστό καθαρού κέρδους ορίζεται
σε 8,5% και υπολογίζεται στο συνολικό κόστος εκτός
αποσβέσεων, τόκων και κέρδους υπέρ τρίτων για φα−
σόν. Σε κάθε περίπτωση, και για όσο χρόνο ισχύει το
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας η τιμή του φαρμάκου δεν μπορεί
να υπερβαίνει το τριπλάσιο του μέσου όρου των τιμών
των φαρμάκων της ATC 4 κατηγορίας, συγκρινόμενο με
φάρμακα της ίδιας μορφής και περιεκτικότητας.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις φαρμακευτικών επιχειρήσεων
1. Μετά τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου οι φαρ−
μακευτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν
στη Δ/νση Φαρμάκων και Φαρμακείων, Τιμών Φαρμάκων
τα εξής:
1.1. Σε προθεσμία ενός μηνός, τις πωλήσεις κατά ποσό−
τητα και αξία για την εν λόγω διαχειριστική περίοδο.
1.2. Σε προθεσμία τεσσάρων μηνών, τον ισολογισμό
και τις καταστάσεις δαπανών (αναλυτικά και συγκε−
ντρωτικά).
Η υποβολή των ανωτέρων στοιχείων αποτελεί απα−
ραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση οποιουδήποτε
αιτήματος έγκρισης ή και επανεξέτασης τιμής.
2. Κοστολογικός έλεγχος ή έλεγχος επί μέρους στοι−
χείων των επιχειρήσεων διενεργείται, εφόσον απαιτηθεί,
ανεξάρτητα από τον φορολογικό ή άλλο έλεγχο, από
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υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας στην έδρα της επι−
χείρησης, η οποία υποχρεούται να θέσει στη διάθεση
τους όλα τα βιβλία και στοιχεία που τηρεί.
Η αρμόδια Υπηρεσία, εφόσον κρίνει αναγκαίο, μπορεί
να χρησιμοποιεί στοιχεία συναφών επιχειρήσεων και
άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της.
3. Οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν και άλλα
είδη, εκτός των φαρμάκων, πρέπει να τηρούν χωριστούς
λογαριασμούς για τον κλάδο φαρμάκων.
Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι επιχειρήσεις που πα−
ράγουν ή συσκευάζουν φάρμακα για λογαριασμό τρίτων
(ΦΑΣΟΝ), σε ότι αφορά τα φάρμακα αυτά.
4. Οι φαρμακοβιομηχανίες υποχρεούνται να τηρούν
βιβλίο για τα φάρμακα που παράγουν ή συσκευάζουν.
Στο βιβλίο αυτό θα καταχωρούνται, για κάθε μορφή
φαρμάκου αναλυτικά και κατά παρτίδα, οι ποσότητες
και αξίες των πρώτων και βοηθητικών υλών, των υλικών
συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τα έξο−
δα παραγωγής και συσκευασίας του φαρμάκου. Ακόμα
θα καταχωρούνται οι ποσότητες που έχουν παραχθεί
και η αξίας τους με βάση την εργοστασιακή τιμή πώλη−
σης. Στο τέλος του έτους θα καταχωρούνται τα Γενικά
Βιομηχανικά Έξοδα που αναλογούν για την παραγωγή
του φαρμάκου. Το βιβλίο κόστους θα θεωρείται, πριν
χρησιμοποιηθεί, από την αρμόδια Αστυνομική Αγορα−
νομική Υπηρεσία.
Επιχειρήσεις, που έχουν την υποχρέωση να τηρούν
τα στοιχεία αυτά σε βιβλίο ή καρτέλες από τον Κώδικα
Φορολογικών Στοιχείων ή άλλο νόμο, απαλλάσσονται
από την υποχρέωση για τήρηση βιβλίων κόστους.
5. Οι φαρμακοβιομηχανίες, αντιπρόσωποι − εισαγω−
γείς, φαρμακέμποροι και φαρμακοποιοί υποχρεούνται
να παρέχουν στην αρμόδια Υπηρεσία κάθε σχετική με
τα φάρμακα πληροφορία που τους ζητείται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.δ. 136/46 (περί
Αγορανομικού Κώδικα).
Άρθρο 10
Υποβολή Δικαιολογητικών
και Προθεσμίες Καθορισμού τιμών
1. Για τον καθορισμό της τιμής των φαρμάκων για τα
οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ.
ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ), ή τη
μεταβολή της τιμής τους, απαιτείται η υποβολή σχετι−
κής αίτησης. Οι εν λόγω αιτήσεις, υποβάλλονται στην
αρμόδια Υπηρεσία ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση farmaka.times@yyka.gov.gr, το
αργότερο σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες
από την ημερομηνία έκδοσης του εκάστοτε Δελτίου Τι−
μών φαρμάκων στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας.
2. Για όλα τα φάρμακα προέλευσης εξωτερικού (πα−
ρασκευαζόμενα, συσκευαζόμενα, εισαγόμενα) πρέπει
να υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία βεβαίωση του
οίκου του εξωτερικού, θεωρημένη από τις αρμόδιες
αρχές, στην οποία να αναγράφεται η τιμή εργοστασί−
ου, η χονδρική και λιανική στη χώρα προέλευσης του
φαρμάκου.
3. Σε περίπτωση αίτησης για καθορισμό τιμής νέου
φαρμάκου, η αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει σχετικό Δελτίο
Τιμών μέσα σε 90 ημέρες από την υποβολή αίτησης.
Αν τα στοιχεία που θα υποβληθούν με την αίτηση είναι
ανεπαρκή, τότε η παραπάνω προθεσμία αρχίζει από την
ημερομηνία που θα υποβληθούν από τον ενδιαφερόμε−

νο όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία. Εφόσον η τιμή που
καθορίζεται διαφέρει σημαντικά από την αιτούμενη, η
Υπηρεσία θα αιτιολογεί την τιμή που καθόρισε στον εν−
διαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να ζητήσει επανεξέταση
υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον Υπουργό Υγείας.
Σε περίπτωση που με την αίτηση για καθορισμό τιμής
νέου φαρμάκου δεν συνυποβάλλεται η σχετική άδεια
κυκλοφορίας, η αίτηση τίθεται στο αρχείο.
4. Σε περίπτωση αίτησης για αύξηση τιμής ισχύουν
όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4. Στην αίτησή του
ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδεικνύει τις μεταβολές
που έχουν επέλθει και δικαιολογούν την αύξηση που
ζητάει. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων η προ−
θεσμία μπορεί να παραταθεί για 90 ημέρες.
5. Όταν για ειδικούς λόγους είναι αναγκαία η καθή−
λωση των τιμών των φαρμάκων, σε εξαιρετικές περι−
πτώσεις μπορεί ο ενδιαφερόμενος, να ζητήσει παρέκ−
κλιση από την καθήλωση. Και για τις περιπτώσεις αυτές
ισχύουν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5.
Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις παρέκκλισης από την κα−
θήλωση αφορούν περιορισμένο αριθμό φαρμάκων που
αποφέρουν σημαντική ζημιά στην επιχείρηση.
6. Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας δύναται να ζητήσει,
με αίτησή του, διαγραφή φαρμακευτικού προϊόντος από
το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, εφόσον προσκομίσει βεβαί−
ωση από τον Ε.Ο.Φ. ότι έχει υποβάλει σχετική δήλωση
για διακοπή της κυκλοφορίας του προϊόντος τουλάχι−
στον 90 ημέρες νωρίτερα. Επανένταξη στην διαδικασία
τιμολόγησης του εν λόγω προϊόντος με τον ίδιο κωδικό
Ε.Ο.Φ. μπορεί να γίνει μετά την παρέλευση 24 μηνών
από τη διαγραφή του.
Άρθρο 11
Γενικές Διατάξεις
1. Οι τιμές των φαρμάκων καθορίζονται για τις συσκευ−
ασίες που εγκρίνονται από τον ΕΟΦ και τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ). Οι μεγάλες (νοσοκομει−
ακές) συσκευασίες δεν επιτρέπεται να πωλούνται τμη−
ματικά από τα φαρμακεία.
2. Φάρμακα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει την
ένδειξη «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ»,
υποχρεούνται να αναγράφουν στην εξωτερική συσκευ−
ασία και στην εσώκλειστη οδηγία καθαρά και μέσα σε
ειδικό πλαίσιο την ένδειξη «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ».
3. Στην εξωτερική συσκευασία των φαρμάκων πρέπει
να αναγράφεται η λιανική τιμή πώλησης.
4. Το κόστος μεταφοράς των φαρμάκων, μέχρι την
έδρα των επαρχιακών φαρμακαποθηκών και φαρμα−
κείων βαρύνει τις βιομηχανικές ή εισαγωγικές επιχει−
ρήσεις. Το ίδιο κόστος βαρύνει τους φαρμακέμπορους,
για πωλήσεις τους προς επαρχιακά φαρμακεία. Κατ’
εξαίρεση δεν βαρύνει τους φαρμακέμπορους το κόστος
μεταφοράς για εκτέλεση παραγγελίας που η αξία της
δεν υπερβαίνει τα 10 Ευρώ.
5. Σε περίπτωση καθήλωσης των τιμών το Υπουργείο
Υγείας εξετάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο αν οι
μακροοικονομικές συνθήκες δικαιολογούν τη συνέχιση
της καθήλωσης χωρίς μεταβολή.
6. Οι φαρμακευτικές συσκευασίες που προορίζονται
για εξαγωγή δεν ελέγχονται αγορανομικά.
7. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς
φαρμάκων υποχρεούνται για τις πωλήσεις τους, προς
φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, να παρακρατούν την
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εισφορά υπέρ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλό−
γου (4 τοις χιλίοις επί της χονδρικής τιμής πωλήσεως).
Η εισφορά υπέρ ΠΦΣ εισπράττεται και αποδίδεται σε
αυτόν μέσω του ΤΣΑΥ. Οι φαρμακαποθήκες θα παρα−
κρατούν αντίστοιχα την εισφορά από τους φαρμακο−
ποιούς. Για εξαγωγές φαρμάκων από φαρμακαποθήκες,
το ποσό της εισφοράς που αντιστοιχεί σε αυτές (και το
οποίο έχει ήδη παρακρατηθεί από τις φαρμακευτικές
επιχειρήσεις) θα επιστρέφεται στις φαρμακαποθήκες
με την ίδια διαδικασία που επιστρέφονται οι λοιπές
υπέρ τρίτων κρατήσεις σε ανάλογες περιπτώσεις. Το
ποσοστό αυτό βαρύνει αποκλειστικά τους αγοραστές
φαρμακοποιούς που διατηρούν σε λειτουργία φαρμα−
κείο και εισπράττεται και αποδίδεται στον Πανελλήνιο
Φαρμακευτικό Σύλλογο από τους ανωτέρω πωλητές
εκδότες των τιμολογίων.
8. Σε περιπτώσεις συνεκμετάλλευσης φαρμάκων (CO−
MARKETING) καθορίζεται ίδια τιμή. Στην περίπτωση που
προκύπτουν διαφορετικές τιμές λαμβάνεται υπόψη η
χαμηλότερη.
Άρθρο 12
Τιμές σε περιπτώσεις αλλαγής του παρασκευαστή
ή συσκευαστή φαρμάκου ή σε περίπτωση αλλαγής
ή προσθήκης νέας συσκευασίας φαρμάκου κ.λπ.
1. Σε περίπτωση αλλαγής του παρασκευαστή ενός
φαρμάκου ή του συσκευαστή ή και των δύο, λαμβάνεται,
ως ανώτατο όριο, η τιμή που είχε πριν την αλλαγή.
2. Σε περίπτωση αλλαγής ή προσθήκης νέας συσκευ−
ασίας φαρμάκου ή περιεκτικότητας καθώς και σε περί−
πτωση προσθήκης νέας παρεμφερούς μορφής (με την
προϋπόθεση η νέα μορφή να αναφέρεται στην ίδια οδό
χορήγησης) για τον καθορισμό της τιμής τους γίνεται
συσχετισμός με τις τιμές που καθορίστηκαν σύμφωνα
με τα προαναφερόμενα άρθρα της παρούσας.
Όσον αφορά το συσχετισμό των τιμών των φαρμάκων
που η τιμή τους καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 8
της παρούσας, λαμβάνονται υπόψη και συνυπολογίζο−
νται τυχόν διαφοροποίηση κόστους συσκευασίας και
βιομηχανοποίησης.
3. Η μετατροπή των συσκευασιών και περιεκτικοτήτων
θα γίνεται ως εξής:
α) Από τη μικρή στη μεγάλη συσκευασία και περιε−
κτικότητα η τιμή ανά μονάδα θα βαίνει μειούμενη, με
ανώτατο όριο 12%, ως κατωτέρω:
Αύξηση Συσκευασίας (%)

Μείωση αναλογικής τιμής (%)

Έως 5

1,67

Από 5,01 έως 10

3,18

Από 10,01 έως 15

4,56

Από 15,01 έως 20

5,83

Από 20,01 έως 25

7,00

Από 25,01 έως 30

8,08

Από 30,01 έως 35

9,07

Από 35,01 έως 40

10,00

Από 40,01 έως 45

10,86

Από 45,01 έως 50

11,67

Από 50,01 έως 60

12,00
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Εξέταση κατά περίπτωση σε
συνδυασμό με τα διαθέσιμα
στοιχεία

Από 60 και άνω

β) Από τη μεγάλη στη μικρή συσκευασία και περιε−
κτικότητα η τιμή ανά μονάδα θα βαίνει αυξανόμενη με
ανώτατο όριο 12%:
Μείωση συσκευασίας (%)

Αύξηση αναλογικής τιμής (%)

Έως 5

1,32

Από 5,01 έως 10

2,78

Από 10,01 έως 15

4,41

Από 15,01 έως 20

6,25

Από 20,01 έως 25

8,33

Από 25,01 έως 30

10,71

Από 30,01 και άνω

12,00

γ) Εξαιρούνται οι μορφές των ενεσιμων μιας δόσης,
φακελίσκων και οφθαλμικών διαλυμάτων σε μεμονωμέ−
νες δόσεις, οι οποίες υπολογίζονται αναλογικά.
4. Σε περίπτωση καθορισμού τιμής δύο ή περισσότε−
ρων περιεκτικοτήτων του ιδίου φαρμάκου, εφόσον προ−
κύπτουν τιμές δυσανάλογες μεταξύ τους, λαμβάνεται
υπόψη η χαμηλότερη τιμή.
5. Οι παράγραφοι 2 και 4 του παρόντος άρθρου δεν
εφαρμόζονται στα, κατά την κρίση του Υπουργείου Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, φάρμακα για τα οποία
συντρέχουν αθροιστικά οι ιδιότητες των μοναδικών,
αναντικατάστατων και απολύτως απαραίτητων για τη
Δημόσια Υγεία.
6. Οι τιμές που εγκρίνονται δημοσιεύονται σε Δελτίο
Τιμών Φαρμάκων, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Τιμών Φαρμάκων. Παρέχεται η δυνατότητα στους ενδι−
αφερομένους αφού λάβουν γνώση των προτεινόμενων
τιμών, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομέ−
νη της συνεδρίασης της Επιτροπής Τιμών, να υποβάλουν
τις παρατηρήσεις τους για τις προκύπτουσες τιμές των
φαρμακευτικών προϊόντων. Το διάστημα αυτό παρατεί−
νεται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες στα Δελτία Τιμών
Φαρμάκων κατά τα οποία επανεξετάζονται και ανατι−
μολογούνται οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων.
Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων εξετάζονται και
λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση τυχόν διορθωτικού
Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες».
Άρθρο 13
Ταινία γνησιότητας ή γραμμωτός κώδικας φαρμάκων
Η υποχρέωση της αναγραφής των στοιχείων που
προβλέπονται στην ταινία γνησιότητας ή το γραμμωτό
κώδικα δεν αναιρεί την υποχρέωση αναγραφής αυτών
των στοιχείων και σε άλλα σημεία της συσκευασίας,
όπως προβλέπεται από άλλες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Αθήνα. 22 Νοεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02027850212110008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

