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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

 Στην Αθήνα σήµερα την ………………………………………………… 

οι ……………………………………………………………… παραπάνω 

συµβαλλόµενοι:  

Α. Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «EΝΙΑΙΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν 

συντοµίας θα αποκαλείται Ε.Τ.Α.Α. και που εδρεύει στην Αθήνα και 

εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Αργύριο Ζαφειρόπουλο, 

νόµιµα εξουσιοδοτηµένο για την υπογραφή της παρούσας  µε την υπ’ 

αριθµ. ………………… απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.  

 Β. ……………………………………………………………………………….

που διατηρεί νόµιµα λειτουργούν Φαρµακείο επί της 

οδού……………………………… στ……………….. µε ΑΦΜ …………………. 

∆.Ο.Υ. ……………………………  

συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν την σύναψη Σύµβασης προµήθειας 

φαρµάκων µε τους παρακάτω όρους: 

 1. Η σύµβαση συνάπτεται προς όφελος των ασφαλισµένων του 

Ε.Τ.Α.Α. και των Τοµέων που το απαρτίζουν [α) Τοµέας Υγείας Μηχανικών 

και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων, β)  Τοµέας Υγείας Υγειονοµικών, γ)  

Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών, δ) Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά, ε)  

Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης, στ) Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων 

Επαρχιών ζ)  Τοµέας Υγείας Συµβολαιογράφων και η) Τοµέας Ασφάλισης 

Νοµικών και θα διέπεται από τη Φαρµακευτική ∆εοντολογία, τη Φαρµακευτική 

Νοµοθεσία και τις διατάξεις  του Ν. 3329/05 όπως ισχύει. 

 2. Ο φαρµακοποιός, που διατηρεί σε νόµιµη λειτουργία φαρµακείο, 

είναι υποχρεωµένος, για το διάστηµα που ισχύει η παρούσα σύµβαση, να 

χορηγεί όλα τα εγκεκριµένα φάρµακα και ιδιοσκευάσµατα, τα οποία 

αναγράφονται στις προσκοµιζόµενες από τους ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ και 

των Τοµέων που το απαρτίζουν συνταγές και µόνο στις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες, κατά τις οποίες έχει κατά νόµο ανοικτό το φαρµακείο, συµµορφούµενος 

µε τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας. 
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 Για την εκτέλεση των συνταγών   θα προσκοµίζεται υποχρεωτικά το 

βιβλιάριο υγειονοµικής περίθαλψης του ασφαλισµένου. 

 3. Υποχρέωση εκτέλεσης συνταγών, έχει ο φαρµακοποιός µόνο όταν 

το αναγραφόµενο σ’ αυτές είδος (φάρµακο κ.τ.λ.) έχει εγκριθεί από τον ΕΟΦ 

και περιλαµβάνεται στην επίσηµη Κρατική ∆ιατίµηση (Αγορανοµικά ∆ελτία) ή 

είναι φαρµακοτεχνικό σκεύασµα ή πρόκειται περί φαρµάκων εισαγοµένων 

από το ΙΦΕΤ ή καθ’οιονδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο. ∆εν αναγνωρίζεται από 

τον Ε.Τ.Α.Α. δαπάνη για τη χορήγηση οµοιοπαθητικών φαρµάκων. 

 4. Η εκτέλεση των συνταγών των ασφαλισµένων του Ε.Τ.Α.Α., συµπε-

ριλαµβανοµένων και των Τοµέων που το απαρτίζουν., θεωρείται λιανική 

πώληση προς τους ασφαλισµένους του ΕΤΑΑ και τα αναγραφόµενα σ’ αυτές 

φάρµακα και ιδιοσκευάσµατα, θα χορηγούνται σύµφωνα µε την 

αναγραφόµενη στην επίσηµη Κρατική ∆ιατίµηση (Αγορανοµικά ∆ελτία) λιανική 

τιµή, χωρίς καµία έκπτωση υπέρ τρίτων (άρθρο 1 ν. 1132/81). 

 5. Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο από διάφορα πρόσωπα, 

από ιατρούς και λοιπούς παρόχους υγείας υπόδειξη στους ασφαλισµένους να 

κατευθύνονται σε ορισµένα φαρµακεία για την εκτέλεση των συνταγών τους. 

Συνυπεύθυνος στην περίπτωση αυτή είναι και ο φαρµακοποιός, που 

συµπράττει στην πράξη αυτή. 

 6. Η ποσότητα των φαρµάκων θα αναγράφεται αριθµητικώς και 

ολογράφως στις συνταγές από τους ιατρούς, οι οποίες θα είναι σύµφωνες µε 

τις διατάξεις που ισχύουν, και οι οποίοι ιατροί θα είναι αποκλειστικά υπεύθυ-

νοι για την ποσότητα των αναγραφοµένων στις συνταγές φαρµάκων. Σε πε-

ρίπτωση, που δεν αναγράφεται ποσότητα ο φαρµακοποιός θα εκτελεί µόνο 

µία (1) µονάδα. Ο φαρµακοποιός θα παραδίδει τα αντίστοιχα φάρµακα, που 

αναγράφονται στις συνταγές, εισπράττοντας αµέσως το αντίτιµο της 

συµµετοχής τους. Το ποσοστό συµµετοχής ορίζεται ενυπόγραφα µε ευθύνη 

του θεράποντος γιατρού ο οποίος την καθορίζει σύµφωνα µε την ανα-

γραφόµενη µε ευκρίνεια διάγνωση και τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 

Φαρµακευτικής Νοµοθεσίας. Σε περίπτωση, που ο ιατρός δεν αναγράφει επί 

της συνταγής ποσοστό συµµετοχής, τότε ο φαρµακοποιός εισπράττει το 

ανώτατο κάθε φορά ποσοστό συµµετοχής, που ισχύει επί της αξίας του 

φαρµάκου. Επειδή το ποσοστό συµµετοχής επί της συνταγής από τον 

συνταγογράφο ιατρό δεσµεύει κατά την εκτέλεσή της, οποιαδήποτε διαφορά, 
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κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας δεν βαραίνει τον φαρµακοποιό αλ-

λά καταλογίζεται στον συνταγογράφο ιατρό. Επίσης, επί των συνταγών, στέ-

λεχος και απόκοµµα, πρέπει να συµπληρώνονται από τον φαρµακοποιό οι 

στήλες στις οποίες εµφανίζεται η ποσότητα των χορηγούµενων φαρµάκων, η 

αξία και η συµµετοχή των ασφαλισµένων και να επικολλούνται στην πίσω όψη 

του αποκόµµατος οι ταινίες γνησιότητας των φαρµάκων. Πάνω στη συνταγή 

(στέλεχος και απόκοµµα), που εκτελεί, ο φαρµακοποιός πρέπει να γράφει τον 

κωδικό του (Α.Μ.Κ.Α.) και την ηµεροµηνία εκτέλεσης, µε σφραγίδα και 

υπογραφή του. Ο φαρµακοποιός απαγορεύεται να εκτελεί συνταγή, όταν αυτή 

φέρει διορθώσεις ή ξέσµατα, εκτός αν φέρει επιβεβαιωτική υπογραφή και 

σφραγίδα γιατρού ή ελεγκτών, όπου χρειάζεται, ή όταν η κυκλοφορία του 

φαρµάκου απαγορεύεται ρητά. Απαγορεύονται επίσης να εκτελούνται συντα-

γές, όταν δεν φέρουν υπογραφή, σφραγίδα και Α.Μ.Κ.Α. του θεράποντα 

ιατρού. 

 7. Απαγορεύεται αυστηρά η αντικατάσταση των φαρµάκων, που ανα-

γράφονται στη συνταγή, µε άλλα φάρµακα, έστω και της ίδιας σύστασης, µε 

άλλα είδη και η εξαργύρωση της συνταγής. Οι παραβάτες του όρου αυτού 

διώκονται πειθαρχικώς από το αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Π.∆./τος 340/1993 «Κώδικας της Ελληνικής Φαρµακευτικής 

∆εοντολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 145/1993) και επιβάλλονται από το ∆.Σ. του ΕΤΑΑ , 

οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία  διοικητικές κυρώσεις. 

 8. Ο φαρµακοποιός, που εκτελεί τη συνταγή, είναι υποχρεωµένος να 

ελέγχει την τήρηση ή µη των όρων και τις προϋποθέσεις της έκδοσης της από 

το θεράποντα ιατρό. Στην προκειµένη περίπτωση, ρητά συνοµολογείται ότι τα 

στοιχεία, που είναι υποχρεωµένος, να ελέγχει ο φαρµακοποιός προτού 

εκτελέσει τη συνταγή, είναι: 

● α) Όλα τα αναγραφόµενα επί της συνταγής στοιχεία όπως αυτά 

προσδιορίζονται στην παρ. 2 του αρ. 4 του Π.∆. 121/08. 

● ΑΜΚΑ, σφραγίδα και υπογραφή γιατρού. 

● Στοιχεία και ΑΜΚΑ ασφαλισµένου. 

● Σφραγίδα Νοσοκοµείου ή Κλινικής, όταν η συνταγή έχει εκδοθεί από 

αυτά. 

● Θεώρηση όπου αυτή απαιτείται. 
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 β)  Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη συνταγογράφηση ορισµένων 

φαρµάκων, που απαιτούν ειδική διαδικασία σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Τυχόν εκτέλεση συνταγής που δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της νοµοθεσίας καθώς και η εκτέλεση συνταγής που δεν είναι θεωρηµένη 

όπου αυτό απαιτείται στερεί από το φαρµακοποιό το δικαίωµα να εισπράξει 

την αξία της. 

 9. Η εκτέλεση της συνταγής από τα φαρµακεία και η παραλαβή του 

φαρµάκου από τον ασφαλισµένο ή τον απεσταλµένο αυτού βεβαιούται µε την 

υπογραφή επί της συνταγής, τόσο αυτού που την παραλαµβάνει, όσο και του 

φαρµακοποιού που την εκτελεί. Στην περίπτωση, που ο παραλήπτης είναι 

αγράµµατος, θα σηµειώνεται υποχρεωτικά επί της συνταγής από το φαρµα-

κοποιό, που θα την εκτελέσει, ο χαρακτηρισµός «αγράµµατος» και κάτω από 

αυτό θα αναγράφεται ευανάγνωστα ολόκληρο το ονοµατεπώνυµο του αγράµ-

µατου παραλήπτη, η διεύθυνσή του και τηλέφωνο (αν υπάρχει), µε ακρίβεια. 

 10. Ο υπεύθυνος φαρµακοποιός, που εκτελεί τη συνταγή, δεν φέρει 

καµία ευθύνη για την τύχη των χορηγούµενων βάσει της συνταγής φαρµάκων, 

εφόσον ο δικαιούχος ασφαλισµένος ή ο απεσταλµένος αυτού παραλήπτης µε 

την υπογραφή του στη συνταγή βεβαιώνει την παραλαβή των φαρµάκων και 

εφόσον αυτός φύγει από το φαρµακείο. 

 11. Η προθεσµία υποβολής του λογαριασµού του φαρµακοποιού-

φαρµακείου στις αρµόδιες υπηρεσίες των Τοµέων Υγείας του ΕΤΑΑ είναι η 

δέκατη πέµπτη (15) µέρα του επόµενου µήνα και το αργότερο εντός εξήντα 

(60) ηµερών από την εκτέλεσή της συνταγής. Εκπρόθεσµες υποβολές (πέραν 

των ως άνω δεκαπέντε ηµερών) δεν γίνονται αποδεκτές αλλά υποβάλλονται 

τον επόµενο µήνα. 

 12. Εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ηµερών κάθε µήνα υποβάλλεται 

στις υπηρεσίες του ΕΤΑΑ από τον φαρµακοποιό, ο λογαριασµός του 

προηγούµενου µήνα σε εσώκλειστο φάκελο που θα συνοδεύονται από την 

σχετική αίτηση του φαρµακοποιού-φαρµακείου προς το ΕΤΑΑ (εκτός φακέ-

λου). Ο συγκεντρωτικός λογαριασµός µπορεί να υποβάλλεται και σε 

ηλεκτρονική µορφή, όταν το ΕΤΑΑ θα έχει ρυθµίσει τις αναγκαίες 

λεπτοµέρειες. 

 Στον εσώκλειστο φάκελο του λογαριασµού, θα περιέχονται αναλυτικές 

καταστάσεις µε τα ακόλουθα στοιχεία: 



Σελίδα 5 από 10 
 

 Α) Αύξοντα αριθµό. 

 Β) Ηµεροµηνία εκτέλεσης. 

 Γ) ΑΜΚΑ 

 ∆) Αριθµό εντύπου συνταγής. 

 Ε) Συνολική αξία συνταγής. 

 ΣΤ) Συµµετοχή. 

 Ζ) Πληρωτέο ποσό. 

 Τις αναλυτικές καταστάσεις κάθε λογαριασµού θα συνοδεύουν: 

 α) Εξοφλητικό τιµολόγιο και β) Οι εκτελεσθείσες ιατρικές συνταγές µε 

τις κοστολογήσεις των φαρµάκων, ως και τις υδατογραφηµένες ετικέτες 

επικολληµένες σ’ αυτές και φορολογική ενηµερότητα όπου και όταν απαιτείται. 

 13. Το ΕΤΑΑ έχει υποχρέωση να καταβάλλει στο φαρµακοποιό-

φαρµακείο το εκάστοτε πληρωτέο ποσό σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 Η εξόφληση των λογαριασµών από τους Τοµείς Υγείας του ΕΤΑΑ  θα 

γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και εντός προθεσµίας τριών (3) 

µηνών από της υποβολής τους. 

 Τα έξοδα εµβασµάτων εντολών εξοφλήσεως και λοιπά έξοδα δεν θα 

βαρύνουν το ΕΤΑΑ ή τους Τοµείς του. 

 14. Σε περίπτωση που ο φαρµακοποιός λάβει άδεια λειτουργίας νέου 

φαρµακείου, ή όταν τροποποιεί την µορφή του φαρµακείου του (σύσταση 

Εταιρείας) αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποστέλλει στο ΕΤΑΑ τα σχετικά 

παραστατικά στοιχεία (άδεια λειτουργίας – Εταιρικό, βεβαίωση του οικείου 

φαρµακευτικού συλλόγου σχέδιο της σφραγίδας που θα χρησιµοποιούν). 

 15.  Το ΕΤΑΑ έχει το δικαίωµα να ενεργεί έλεγχο των φαρµακοποιών-

φαρµακείων, µε εντεταλµένα όργανά του, αλλά µόνο προκειµένου αυτά να 

ελέγξουν συνταγές αποκλειστικά των ασφαλισµένων τους, σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις. Κατά τον έλεγχο των φαρµακοποιών-φαρµακείων, τα 

εντεταλµένα όργανα του ΕΤΑΑ  οφείλουν: 

 Α) Να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους, µε επίδειξη γραπτής εντολής 

της Υπηρεσίας τους για διενέργεια ελέγχου. 

 Β) Να επιδεικνύουν τη συµπεριφορά, που αρµόζει προς τον υπεύθυνο 

του φαρµακείου, ο οποίος ασκεί το λειτούργηµα του φαρµακοποιού, και να 

σέβονται τους πολίτες, που κατά την ώρα του ελέγχου βρίσκονται στο 



Σελίδα 6 από 10 
 

φαρµακείο. Την αντίστοιχη όµως συµπεριφορά δικαιούνται εκ µέρους του 

ελεγχόµενου φαρµακοποιού και του προσωπικού του, τα ελεγκτικά όργανα. 

 Γ) Να ζητούν από το φαρµακοποιό, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, να 

τους επιδεικνύει κάθε τι που απαιτείται για τη διενέργεια του ελέγχου, που 

αφορά το ΕΤΑΑ. 

 ∆) Να επιστρέφουν στο φαρµακοποιό τις συνταγές του ΕΤΑΑ που 

παραλαµβάνουν για περαιτέρω έλεγχο, µέχρι το τέλος του µήνα ελέγχου. 

 Οι διαπιστώσεις του ελέγχου και ιδιαίτερα οι τυχόν παραβάσεις, που 

διαπιστώνονται, αναγράφονται αποκλειστικά και µόνο σε πρωτόκολλο 

ελέγχου του φαρµακείου. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τα ελεγκτικά όρ-

γανα και τον ελεγχόµενο φαρµακοποιό. Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλ-

λου ελέγχου ο φαρµακοποιός έχει το δικαίωµα να διατυπώσει οποιαδήποτε 

παρατήρηση. Σε περίπτωση άρνησης του φαρµακοποιού να υπογράψει το 

πρωτόκολλο ελέγχου το γεγονός αυτό µνηµονεύεται στο πρωτόκολλο ελέγχου 

που υπογράφουν τα ελεγκτικά όργανα. 

 Σε κάθε περίπτωση, οι παραβάσεις των φαρµακοποιών γνωστοποι-

ούνται στον οικείο Φαρµακευτικό Σύλλογο, ώστε να διερευνήσει την υπόθεση 

και να ασκήσει την προβλεπόµενη από τον Νόµο πειθαρχική δίωξη. 

 Η παράβαση των διατάξεων και των όρων της παρούσας σύµβασης 

και της κείµενης νοµοθεσίας παρέχει το δικαίωµα στα αρµόδια όργανα του 

ΕΤΑΑ να επιβάλλουν στον παραβάτη φαρµακοποιό – φαρµακείο , ανάλογα µε 

την σοβαρότητα και την συχνότητα της παράβασης, τις κυρώσεις που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 41 νόµο 3329/05). 

 Ρητά συνοµολογείται ότι οι προβλεπόµενες από το άρθρο 41 του Ν. 

3329/05, διοικητικές κυρώσεις της διακοπής ή καταγγελίας της σύµβασης εις 

βάρος των φαρµακοποιών-φαρµακείων που παραβαίνουν την παρούσα σύµ-

βαση την κείµενη νοµοθεσία περί υγειονοµικής περίθαλψης των ασφαλισµέ-

νων του ΕΤΑΑ, ύστερα από την ισχύ της παρούσας σύµβασης θα αφορά την 

διακοπή η καταγγελία αυτής για τον φαρµακοποιό-φαρµακείο που θα 

προβαίνει σε παραβατική συµπεριφορά. 

 16. Η καταγγελία της σύµβασης από ένα από τα  συµβαλλόµενα µέρη , 

για τυχόν παράβαση όρου αυτής ή για άλλο σπουδαίο λόγο, η καταγγελία 

είναι ενεργή µε την πάροδο δύο (2) µηνών από την επίδοσή της µε δικαστικό 

επιµελητή και ισχύει για το τέλος του ηµερολογιακού µήνα. 
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 17. Για οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά µε την ερµηνεία και την 

εκτέλεση της παρούσας σύµβασης αρµόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών  

 18. Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης αυτής ορίζεται σε δύο (2) χρόνια. 

Αν η σύµβαση, που είναι σε ισχύ, δεν καταγγελθεί εξήντα (60) ηµέρες πριν 

την λήξη της από έναν από τους συµβαλλόµενους, η ισχύ της παρατείνεται για 

ισόχρονο χρονικό διάστηµα, κ.ο.κ. 

 19. Εάν κατά τον έλεγχο των συνταγών διαπιστωθούν ελλείψεις-παρα-

λείψεις σε αυτές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις όπως αυτά 

ισχύουν κάθε φορά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Παραρτήµατος που 

ακολουθεί, στο οποίο προβλέπεται αιτιολογηµένη επιστροφή συνταγών ή 

περικοπή ποσών από αυτές. Το εν λόγω παράρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσης σύµβασης. 

                Η παρούσα συντάχτηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται, 

όπως ακολουθεί. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ     Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ 

 

1. ∆ιόρθωση συνταγής χωρίς επιβεβαιωτική υπογραφή και σφραγίδα 

γιατρού:  

α) στην ηµεροµηνία έκδοσης 

β) στο είδος φαρµάκου 

γ) στη φαρµακοτεχνική µορφή 

δ) στην ποσότητα φαρµάκου 

Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή στην οποία γίνεται 

µνεία της αιτιολογίας απόρριψης και δεν επανυποβάλλεται. 

 

2. Εκτέλεση συνταγής πέρα από τη προβλεπόµενη από τη Νοµοθεσία 

ηµεροµηνία.  

Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή στην οποία γίνεται 

µνεία της αιτιολογίας απόρριψης και δεν επανυποβάλλεται. 

 

3. Εκτέλεση επαναλαµβανόµενης συνταγής σε ηµεροµηνία που δεν 

επιτρέπεται από την οδηγία του ιατρού και τη Νοµοθεσία που ισχύει.  

Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή και δεν επανυπο-

βάλλεται. 

 

4. Λάθη κοστολόγησης φαρµάκων.  

Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η τιµή της διατίµησης. Σε 

περίπτωση που συµβαίνει σε αρκετές εντολές του λογαριασµού 

αποστέλλεται έγγραφο στον φαρµακοποιό.  Η κατ΄εξακολούθηση 

λανθασµένη κοστολόγηση αποτελεί παραβατική συµπεριφορά. 
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5. Καταχώρηση λάθους ποσού στην Κατάσταση Λογαριασµού Φαρµκείου.  

Στην περίπτωση αυτή θα υπολογιστεί το σωστό ποσό. 

 

6. Μη επικόλληση ταινιών γνησιότητας για αναγραφόµενα στη συνταγή 

φάρµακα, τα οποία έχουν κοστολογηθεί.  

Στην περίπτωση αυτή απορρίπτεται η αξία του συγκεκριµένου 

φαρµάκου. 

 

7. Χορήγηση φαρµάκων και επικόλληση αντίστοιχων ταινιών γνησιότητας 

διαφορετικών των αναγραφόµενων στη συνταγή.  

Στην περίπτωση αυτή απορρίπτεται η συνταγή και η συµπερι-

φορά του φαρµακοποιού είναι παραβατική. 

 

8. Χορήγηση φαρµάκων Νοσοκοµειακής Χρήσης χωρίς την απαιτούµενη 

βεβαίωση.  

Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται η συνταγή και απορρί-

πτεται. 

 

9. Χορήγηση αντιβιοτικών υπό περιορισµό χωρίς αιτιολογηµένη συνταγή.  

Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται η συνταγή και 

απορρίπτεται 

 

10. Λανθασµένη καταχώρηση συµµετοχής στο 25%, 10% ή 0%.  

Στην περίπτωση αυτή το ποσό θα καταχωρηθεί στη σωστή στήλη 

συµµετοχής. 

 

11. Μη θεώρηση από ελεγκτή συνταγής που περιλαµβάνει ψυχότροπα ή 

ναρκωτικά ιδιοσκευάσµατα του πίνακα Β ή της κατηγορίας Γ (Ν. 

1729/87 και όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το ν. 3457/06, παρ. 1, αρ. 

6) ανεξάρτητα της αξίας τους.  

Στην περίπτωση αυτή απορρίπτεται η αξία του ψυχότροπου φαρ-

µάκου. 
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12. Αναγραφή φαρµάκων σε απλή συνταγή πλέον των 2ΒΤ χωρίς την 

ένδειξη «χρόνια πάθηση ή θεραπεία µηνός».  

Στην περίπτωση αυτή απορρίπτεται η αξία των εµβαλλαγίων πά-

νω από 2 ΒΤ. 

 

13. Υποβολή συνταγής η οποία δεν φέρει στοιχεία εκτέλεσης από το φαρ-

µακοποιό.  

Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή και επανυποβάλ-

λεται. 

 

14. Υποβολή συνταγής η οποία δεν φέρει υπογραφή παραλήπτη.  

Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή και επανυποβάλ-

λεται. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ΕΤΑΑ    Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ 

 

 

 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 


