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Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2015     
 
Αριθ.Πρωτ.: οικ. 43066 
 
ΠΡΟΣ: 

 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ 
 2. Υγειονομικές Περιφέρειες 

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
( Ζαχάρωφ 3 Αθήνα Τ.Κ. 115 21), 
2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
(Θηβών 46-48, Τ.Κ. 185 43 Πειραιάς), 
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
( Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623 Θεσσαλονίκη), 
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
(Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623 Θεσσαλονίκη), 
5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
(Νικηταρά 18, Τ.Κ. 41221 Λάρισα), 
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
(Ν.Ε.Ο Πατρών- Αθηνών και Υπάτης 1, Τ.Κ. 
26441), 
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 
(Σμύρνης 26, Τ.Κ. 71201, Τ.Θ Ηράκλειο) 
3. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 
4.Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος 
5. ΗΔΙΚΑ 
6. ΚΜΕΣ 
7. ΥΠΕΔΥΦΚΑ 
 
    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1.Γρ. Υπουργού Υγείας 
2.Γρ.Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 
3.Γενική Διεύθυνση  Δημόσιας Υγείας και 
Υπηρεσιών Υγείας 
Α)Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Πρόληψης 
Τμήμα Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργίας 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Β)Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας  
 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εφαρμογή της ΥΓ5(α)/70068 (ΦΕΚ Β’ 2332/30.10.2015)  » 
 
 

Διευκρινίζεται ότι με την Υ.Α.Γ5(α)/70068 (ΦΕΚ Β’ 2332/30.10.2015) επικαιροποιήθηκε η 
στοχοθεσία γενοσήμων η οποία μεσοσταθμικά στοχεύει στην επίτευξη  διείσδυσης γενοσήμων 40% 
στη συνταγογράφηση έως το Δεκέμβριο του 2015. Οι στόχοι αυτοί έχουν προκύψει από τη 
στατιστική επεξεργασία των δεδομένων συνταγογράφησης του προηγούμενου έτους, με βάση τη 
διαθεσιμότητα των γενοσήμων και τις καταναλώσεις εντός κάθε θεραπευτικής κατηγορίας, όπως 
αυτή ορίστηκε στη Θετική Λίστα η οποία καθόρισε τα φάρμακα που έχουν θεραπευτική 
ισοδυναμία. 
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Προς διευκόλυνση σχεδιάστηκε στην  εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ειδική 
ένδειξη εάν ο ιατρός προτείνει τη χορήγηση γενόσημου σκευάσματος και κατά την καταχώρηση 
συνταγής, στην προσθήκη θεραπείας, θα εμφανίζεται το μέχρι στιγμής ποσοστό επίτευξης του 
στόχου. Ο ιατρός θα μπορεί να επιλέξει την ειδική ένδειξη, εφόσον η ομάδα των ισοδύναμων 
φαρμάκων περιλαμβάνει γενόσημα σκευάσματα. Είναι σαφές ότι το εν λόγω ποσοστό του ιατρού 
δεν επηρεάζεται από το φάρμακο που τελικά επιλέγει να λάβει ο ασθενής στο φαρμακείο 
καταβάλλοντας τη διαφορά τιμής.  

Επιπρόσθετα, προβλέφθηκε στο ποσοστό των γενοσήμων να συνυπολογίζεται και η 
συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός προστασίας της ίδιας δραστικής στην περίπτωση που με 
έκπτωση προς τον ΕΟΠΥΥ τα φάρμακα διαμόρφωσαν τιμή ανάλογη του γενοσήμου.  

Επίσης στην ίδια απόφαση επικαιροποιήθηκαν τα όρια στη φαρμακευτική δαπάνη εκάστου 
ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα, τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί, την 
περιφερειακή ενότητα της χώρας όπου έχει έδρα και το μήνα του έτους (εποχικότητα).  

Διευκρινίζεται ότι εν τέλει τα προαναφερόμενα ποσοστά συνταγογράφησης θα εκτιμώνται αφού 
θα ολοκληρωθεί ο μήνας. 

Σε κάθε περίπτωση η απόκλιση από τις ανωτέρω διατάξεις θα ελέγχεται από Επιτροπή ιατρών 
αντίστοιχων ειδικοτήτων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες συνταγογράφησης (έκδοση 
συνταγής από εξειδικευμένα κέντρα για συγκεκριμένο πληθυσμό κ.α.) πριν κινηθεί η διαδικασία 
κλήσης του ιατρού για παροχή εξηγήσεων. 

Εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα με απόφαση Προέδρου ΕΟΠΥΥ εξαίρεσης από το πλαφόν 
επιπλέον κατηγοριών ασθενών και ειδικών κατηγοριών ιατρών, μετά από γνωμοδότηση της Ειδικής 
Επταμελούς Επιτροπής. 

 
 
  

                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Προέδρου 
2. Γραφείο Αντιπροέδρου Α 
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γεν. Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας 
4.  Δ/νση Φαρμάκου  
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