
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. Δ3(α) 46627  
Καθορισμός ελάχιστων ποσοτήτων αποθεμάτων 

γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγο-

ρία που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
1) του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδι-

ότητες Ε.Ο.Φ.» (Α΄ 3), όπως ισχύει, 
2) του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172) «Περί της εμπορίας εν γέ-

νει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών 
προϊόντων», όπως ισχύει, 

3) του π.δ. 312/1992 (Α΄157) «Οργάνωση και συγκρό-
τηση φαρμακείων», 

4) του ν. 4472/2017 (Α’ 74 ) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις 
Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, 
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με-
ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασια-
κές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»,

5) του άρθρου 26 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) «Διατάξεις 
για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών 
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσο-
πρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 
2022», 

6) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α' 98), 

7) του π.δ. 121/2017 (Α' 148) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας», 

8) του π.δ. 73/2015 (Β' 116), «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 

9) το με αριθμ. Β1α/46502/15-6-2018 έγγραφο της Γεν. 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας 
σύμφωνα με το οποίο από το περιεχόμενο της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Κάθε ιδιωτικό φαρμακείο υποχρεούται να διαθέτει 
ως απόθεμα μία τουλάχιστον συσκευασία γενοσήμου 
φαρμάκου ανά θεραπευτική κατηγορία, για όσες δρα-
στικές ουσίες περιλαμβάνονται στη λίστα δραστικών 
ουσιών που καταρτίζεται τον Ιανουάριο κάθε έτους από 
την ΗΔΙΚΑ ΑΕ. 

2. Για την κατάρτιση της ως άνω λίστας, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ 
επιλέγει αρχικά με βάση τα στοιχεία πωλήσεων των ιδιω-
τικών φαρμακείων του προηγούμενου κάθε φορά έτους, 
τις μεγαλύτερες σε μέγεθος δαπάνης θεραπευτικές κα-
τηγορίες (ATC4) που αθροίζουν στο 85% του συνόλου 
της δαπάνης, σε επίπεδο λιανικής τιμής. 

Ακολούθως, από τις ως άνω θεραπευτικές κατηγορίες 
(ATC4) επιλέγονται οι δραστικές ουσίες (ATC5) που δια-
θέτουν γενόσημο. 

Από τις τελευταίες επιλέγονται οι δραστικές ουσίες 
(ATC5) που έχουν τουλάχιστον μια συσκευασία (σε φάρ-
μακο γενόσημο ή φάρμακο αναφοράς μετά τη λήξη της 
περιόδου προστασίας της δραστικής ουσίας) με ετήσιες 
πωλήσεις πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) τεμάχια και 
περιλαμβάνονται στη λίστα που καταρτίζει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ. 

3. Η λίστα δημοσιεύεται το αργότερο έως το τέλος Ια-
νουαρίου κάθε έτους στους ιστότοπους του Υπουργείου 
Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και κοινοποιείται 
στους κατά τόπους φαρμακευτικούς συλλόγους. 

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η ως άνω 
λίστα καταρτίζεται από την ΗΔΙΚΑ και δημοσιεύεται 
στους ιστότοπους του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ 
και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ έως 29.06.2018, με βάση τα στοιχεία 
πωλήσεων των ιδιωτικών φαρμακείων του έτους 2017. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.7.2018. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 15 Ιουνίου 2018
Ο Υπουργός 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ  

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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*02022851606180002*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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