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Αρίθμ. πρωτ.: ΔΒ4Γ/Γ55/ Ο1 /οικ. S \ε

ΕΕα:
ι.  Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Πλουτάρχου  3, Τ.Κ.  106 75  -Αθήνα

(για ενημέρωση των κατά τόπους Ιατρικών
Συλλόγων)

2.  Παγελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου, Τ.Κ.  ι18  54
ΑΘΗΝΑ

3.   γιιοιιργείο γγείας
Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίος
Υγειονομικών Περιφερειών

4.ίγίαοξνρηγμεέίροωΕσθηνγχ;':γΆΟΞΙΚνώανςπεριφερειών)
Μεσογdων 227-231, Χολαργός - Τ.Κ.  15561
(για την ενημέρωση των Νοσοκομείων

5.άρομ;:kόοτΞ::#:;}νήτεm
Βασιλίσσης Σοφίας 72,  Αθήνα -Τ.Κ.  ι15  28

6.  Αρεταίειο ΠαγειΊ/κό Νοσ/μείο
/  ~`   Λ.  Βασιλίσσης Σοφίας 76, Αθήνα -Τ.Κ.  1ι5  28

ΠεριφερειακέςΔ/νσειςΕ.Ο.Π.γ.Υ.
`_7.

8.  ΗΔΙΚΑ
Λυκούργου  10, Αθήνα -τικ.ιΟ5  51

#:είας
1.    Αυτοτελέςτμήμα  Εnοπτείας, Ανάπτυξης και

Λειτουργίας Ε.Ο.Π .γ.Υ.

9ΕμΔ: «Κοιγοnοίηση διατάξεωγ»
ΕΕΕΙΕΚΩ:ΟΝόμος5007/2022(ΦΕΚΑ'241/23-ι2-2ο22)

ΣαςκοινοποιούμετιςκάτωθιδιατάξειςτουΝ.5007/2022(ΦΕΚΑ'241/23-12-2022):

•ΑΡΘΡο 39

Παράταση  ισχύος  δ]αδικασίας αnοστολής  φαρμάκωγ  σε  ειιΓιαθείς ομάδες  κα]  σε
ασθενείς που βρίσκοwαι σε περιορισμό
Η   ισχύς   του   άρθρου   πεντηκοcπού   πρώτου   της   από   20.3.2020   Πράξης   Νομοθετικού
Περιεχομένου  (Α' 68),  η  οποία  κυρώθηκε  με το  άρθρο  1  του  ν.  4683/2020  (Α' 83),  περί  της
διαδικασίας  αποστολής  φαρμάκων  σε  ευnαθείς  ομάδες  και  σε  ασθενείς  που  βρίσκοwαι  σε
περιορισμό,  παρατείνεται, από τη λήξη ™ έως την 31η.3.2023.

'ΑΡΘΡΟ 51

Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υτιηρεσιών υγείας
1.   Η   ισχύς  του   άρθρου   πενΓrηκοcπού   τρίτου   της   από   20.3.2020   Πράξης   Νομοθετικού
Περιεχομένου  (Α' 68),  η  οποία  κυρώθηκε με το άρθρο  1 του  ν   4683/2020 (Α' 83),  ως προς



τηδιαδικασίαεπανέκδοσηςγνωματεύσεωνποπληροφοριακόσύστημαυποβολήςδαπανών
τουΕ.Ο.Π.Υ.Υ.e-dαρwπαρατείνεται,απότηλήξητηGέωςτην31η.3.2023.

2.  Η  ισχύς  τω  προΘεσμών  της  rιαρ.  3  του  άρθρου  20  του  ν.  4683/2020,  ως  προς  τη
Θεώρηση    παραπεμπτικών    κατά    την    περίοδο    διάδοσM    του    κορωνο.ιού    cΟνιD-19,
παρατείνεται, από τη λήξη της έως την 31η.3.2023.
3.  Η  ισχύς του  άρθρου  εικοσΓού  τρίτου  του  ν.  4737/2020  (Α'  204),  ως  προς τη  διαδικασία
εnανέκδοσης    συνταγών    Cπο    σύσrημα    ηλεισρονικής    συνταγογράφησης    και    έγκρισης

?αρμάκωνμέσωτουΣυσΓήματοςΗλεκτρονικήςΠροέγκρισηςπαρατείνεται,απότηλήmτης
εως την 31η.3.2023.
4.Ηισχύςτηςπαρ.2τουάρθρου45τουν.4764/2020(Α'256),ωςπροςτιςμηνιαίεςκαι
επαναλαμβανόμενεςγνωματεύσειςχρονίωςπασχόντων,παρατείνεται,απότηλήmτηςέως
την 31η,3.2023.

'ΑΡΘΡο 59

Εμβολιασμός καπά της γρίπης του ενήλικου  πληθυσμού  κατά τηγ περjοδο 2022-
2ο23
1.ΣτοπλαίσιοτηςυλοποίησηςτουΕθνικούΠρογράμματοςΕμβολιασμώνΕνηλίκωνκατάτης

γρίπης   κατά   την   περίοδο   2022-2023,   το   εμβόλιο   κατά   της   γρίπης   αποζημιώνεται   εξ
ολοκλήρου  από  τον  Εθνικό  Οργανισμό  Παροχής Υπηρεσιών  Υγείας  και  τα  άλλα  ασφαλιστικά
ταμεία,χωρίςτηνανάγκηπροσκόμισηςιατρικήςσυνταγής.
2.Οαντιγριπικόςεμβολιασμόςδιενεργείταιαπόιατρούςτουιδιωτικούήτουδημόσιουτομέα,
ανεξαρτήτως ειδικότητας  καθώς και από φαρμακοποιούς.
3.  Οι  διενεργούντες τον εμβολιασμό της παρ.  1  καταχωρίζουν,  με ευθύνη  τους  στο  Εθνικό
ΜητρώοΕμβολιασμώντηδιενέργειατουεμβολιασμούκαιταστοιχείατωνεμβολιασμένων.
4.ΜεαπόφασητουγπουργούΥγείαςρυθμίζονταιηδιαδικασίαδιενέργειαςτωναντιγριπικών
εμβολίων,     η    καταχώριση    του    διενεργούμενου    εμβολιασμού    στο    Εθνικό    Μητρώο
Εμβολιασμών,  η  διαδικασία  αποζημίωσης των διενερyηθέντων εμβολιασμών καθώς και  κάθε
άλλοτεχνικόήλεπτομερειακόΘέμαγιατηνεφαρμογήτουπαρόντος.

'ΑΡΘΡΟ 8Ο

ΑΓιαλλαγήιιρώηνδικαιούχωνΕιιιδόματοςΚοινωνικήςΑλληλεΥγύηςΣυmξιούχων
από τη συμμετοχή πη φαρμακευτιι{ή δαnάνη-Τροποποίηση Γιαρ.  1 και 3 άρθρου
δεύτεροιι ν. 4655/202Ο
1.Ηπαρ.1τουάρθρουδεύτερουτουν.4655/2020(Α'16),περίρυθμίσεωνγιατουςπρώην
δικαιούχουςτουΕπιδόματοςΚοινωνικήςΑλληλεγγύηςΣυνταξιούχων,τροποποιείται,ωςπρος
την    καταληκτική    ημερομηνία    εφαρμογής   του    αντιcΓΓαθμιcπικού    μέτρου    της    πλήρους
απαλλαγήςτωνδικαιούχωναπότησυμμετοχήστηφαρμακευτικήδαπάνη,καιδιαμορφώνεται
ως εξής:
«1.   Σε  όσους   κατ'  εφαρμογή   του   άρθρου   92  του   ν.   4387/2016   (Α'  85),   περήθηκαν
cπαδιακά    την    nαροχή    του    Ε.Κ,Α.Σ.    με    ημερομηνία    οριπικής    κατάργησής   του    την
31η.12.2019,  εφαρμόζεται  ως αντιοταθμιστικό  μέτρο  για το χρονικό  διάστημα  από  1.1.2020

μέχρι   τις   31.12.2023,   η   πλήρης   απαλλαγή   τους   από   τη   συμμετοχή   Cπη   φαρμακευτική
δαπάνη.».
2ιΣτηνπαρ.3τουάρθρουδεύτερουτουν.4655/2020,μετάαπότηφράση«Ηδαπάνηπου
προκαλείται   Cπον   Ε.Ο.Π.Υ.Υ.   από   την   εφαρμογή   της   παρ    1»   και   πριν   από   τη   φράση
«καλύπτεται   με   έκτακτη   οικονομική   ενίσχυση   του    Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»,    προστίθεται   η   φράση
«δύνα™να»καιηπαρ.3τουάρθρουδεύτερουδιαμορφώνεταιωςεξής:
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«3.  Η  δαπάνη  που  προκαλείται  στον  Ε.Ο.Π.γ.Υ.  από  την  εφαρμογή  της  παρ.  1  δύναται  να

καλύπτεται  με έκταιcrη  οικονομική  ενίσχυση του  Ε.Ο.Π.Υ.γ.  από τον  κρατικό  προύπολογισμό
και   δεν   συνυπολογίζεται   στο   συνολικό   όριο  της  φαρμακευτικής  δαπάνης  του   Ε.Ο.Π.Υ.γ.
πέραν του  οποίου ενεργοποιείται ο  μηχανισμός αυτόματης επιcπροφής του  άρθρου  11 του ν.
4052/2Ο12 (Α' 41).».

•ΑΡΘΡΟ 81

Αποζημίωση  ναρκωτικών  φαρμάκων  του  κρατικού  μονοπωλίου  που  πωλούνται
από τα ιδιωτικά φαρμακεία
Τα     ναρκωτικά     φάρμακα    του     κρατικού     μονοπωλίου,     μορφίνη     και     πεθιδίνη,     όταν
συνταγογραφούνται    για    εξωνοσοκομειακή    χρήση    και    χορηγούνται    από    τα    ιδιωτικά

φαρμακεία,   αποζημιώνοwαι   από  τους  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  χωρίς  συμμετοχή  του
ασθενούς.   Τα   φάρμακα  του   πρώτου   εδαφίου   δύνανται   να   χορηγούνται   επίσης  από  τα
νοσοκομειακά     φαρμακεία     και     σε    εξωτερικούς    ασθενείς    αποζημιούμενα    από    τους
ασφαλιστικούς οργανισμούς.

ΕΣΏΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Αυτοτελές Τμήμα  Γραμματείας Διοικητή  Ε.Ο. Π.γ.Υ.
Διεύθυνση Φαρμάκου  ΕΟΠγγ-ΤΕΕΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕγ®ΥΝΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜογ
ΑΓΟΡΑΣ γπΗΡΕΣΙΩΝ γΓΕΙΑΣ


