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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.90380/1027/208 (1)
 Συμπλήρωση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας 

(ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσι−
ών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1.   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 30 και 31 του ν. 3918/2011 

(Α΄ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄, 
150) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες δι−
ατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 
(Α΄ 98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 110/2011 (Α΄, 243) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και την αριθ. 
Υ.25/6−12−2011 (Β΄ 2792) απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουρ−
γών Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου».

5. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3−11−2011 (Β΄ 2456).

6. Την αριθμ. 14/18−1−2012 συνεδρίαση 25η απόφαση 
του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη επιβά−
ρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό ούτε στον προϋ−
πολογισμό του Ε.ΟΠ.Υ.Υ., αποφασίζουμε:

Στην κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Φ.90380/25916/ 
3294/3−11−2011 (Β΄ 2456) «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών  

Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπη−
ρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως ισχύει, επέρχονται οι 
παρακάτω τροποποιήσεις:

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 23, προστίθεται 
εδάφιο που έχει ως εξής: 

«Σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύναται να συντα−
γογραφούν, φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα και παρα−
κλινικές εξετάσεις που εκτελούνται αποκλειστικά από  
συμβεβλημένα με τον Οργανισμό διαγνωστικά κέντρα, 
μόνο με την Ηλεκτρονική συνταγογράφηση κατ’ εφαρ−
μογή των διατάξεων του ν. 3892/2010 (Α΄ 189) «Ηλε−
κτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών 
και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων», ιατροί του 
ιατρείου της Βουλής των Ελλήνων, ιατροί που εργάζο−
νται στα Υπουργεία και ιατροί των ιατρείων των Σωμά−
των Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία και Πυροσβεστικό 
Σώμα), μετά από σχετική πιστοποίησή τους.

2. Tα τέσσερα πρώτα εδάφια της περίπτωσης Δβ του 
άρθρου 10, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Για νοσηλεία σε συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές 
αποδίδεται το ειδικό (κλειστό) ενοποιημένο νοσήλιο που 
προβλέπεται από τις αριθ. Υ4ε/130675/2008 (Β΄ 2115) και 
Υ4ε/οικ. 12971/2007 (Β΄ 143), κοινές υπουργικές αποφά−
σεις καθώς και τα εξαιρούμενα ως κατωτέρω». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
    Αριθμ. ΔΥΓ3(α) /οικ.3222 (2)
Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπουργικής απόφα−

σης ΔΥΓ3(α)/οικ. 128948 (ΦΕΚ 2785/Β΄/2011).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−
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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, και ιδίως το άρθρο 17, όπως ισχύει 
σήμερα.

3. Το Ν.Δ. 136/1946 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσε−
ως και συμπληρώσεως του από 10/11−5−46 Ν.Δ. «Περί 
Αγορανομικού Κώδικος» (ΦΕΚ 298/Α΄/1946), όπως ισχύει 
σήμερα.

4. Το ν. 3408/2005, άρθρο 13 (ΦΕΚ 272/Α΄/2005), όπως 
ισχύει σήμερα.

5. Το ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/2010), όπως ισχύει σή−
μερα.

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 άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3840/10.
8. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄/2000) «Οργανισμός του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως ισχύει σήμε−
ρα.

9. Το άρθρο 51 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) «Δι−
αρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες 
διατάξεις».

10. Τα άρθρα 39 και 40 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/
Α΄/2011).

11. Το άρθρο 38 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) περί 
Καθορισμού ποσοστού κέρδους των εμπόρων φαρμα−
κευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης.

12. Το άρθρο 32 του ν. 1316/1983 περί Εθνικού Οργανι−
σμού Φαρμάκων, Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας κ.λπ.

13. Την υπουργική απόφαση ΔΥΓ3(α)/οικ. 128948 «Δια−
τάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» (ΦΕΚ 2785/Β΄/2011).

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει 
δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε, τα κάτωθι:

Το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α)/οικ. 
128948 (ΦΕΚ 2785/Β΄/2011) τροποποιείται ως εξής:

Εκπτώσεις
1. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς 

μπορούν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση επί της νοσο−
κομειακής τιμής χωρίς περιορισμό μόνο στο Δημόσιο, τα 
Κρατικά νοσοκομεία, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντί−
δας του άρθρου 37 του Ν. 3918/2011 και στα φαρμακεία 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με την προϋπόθεση αναγραφής στο τιμο−
λόγιο πώλησης.

2. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς 
μπορούν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση επί της χον−
δρικής τιμής μέχρι 5% για τα ΜΗΣΥΦΑ και μέχρι 3% 
για όλα τα υπόλοιπα φάρμακα, προς τους φαρμακεμπό−
ρους, τα φαρμακεία και τους συνεταιρισμούς καθώς και 
στις ιδιωτικές κλινικές άνω των 60 κλινών στις οποίες 
λειτουργεί φαρμακείο, με την προϋπόθεση αναγραφής 
στο τιμολόγιο πώλησης. Την ίδια έκπτωση μπορούν να 
παρέχουν στα φαρμακεία και οι φαρμακέμποροι και 
οι συνεταιρισμοί, με την προϋπόθεση αναγραφής στο 
τιμολόγιο πώλησης.

3. Η υπέρβαση του ορίου των εκπτώσεων της παρα−
γράφου 2 του άρθρου αυτού, έχει ως συνέπεια εκτός 
από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Αγορανομικό 
Κώδικα, την άμεση μείωση της τιμής του φαρμάκου σε 
ποσοστό ανάλογο της επί πλέον έκπτωσης που χορη−
γείται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπουργική απόφαση ΔΥΓ3(α)/
οικ. 128948 (ΦΕΚ 2785/Β΄/2011).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ  
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