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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

  

ΝΠΔΔ

  

Αθήνα,  24 Μαρτίου 2023

  

Αριθμ. Πρωτ. 1270

  

Προς: Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

  

Θέμα: «Ενημέρωση για το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας στο οποίο
περιλαμβάνονται άρθρα που αφορούν τα φαρμακεία σχετικά με τις παρατάσεις
λόγω πανδημίας» 

  

Αγαπητοί συνάδελφοι,

  

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 69/18.03.2023) το νομοσχέδιο του
Υπουργείου Υγείας «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία
«Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη -ΕΛΠΙΔΑ”», εκσυγχρονισμός του
δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες
επείγουσες ρυθμίσεις», στο οποίο περιλαμβάνονται άρθρα που αφορούν τα φαρμακεία μας,
όπως σας είχαμε ενημερώσει και με την υπ΄αριθμ. 788/22.02.2023 επιστολή μας.

  

 1 / 8



Ενημέρωση για το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υγείας στο οποίο περιλαμβάνονται άρθρα που αφορούν τα φαρμακεία σχετικά με τις παρατάσεις λόγω πανδημίας έως 30/06/2023
Παρασκευή, 24 Μάρτιος 2023 07:07

Συγκεκριμένα:

  

➢ Άρθρο 63 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών- Παράγραφος 1 

  

Η ισχύς του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 (Α' 130), περί της υποχρέωσης επίδειξης
πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης από τους εργαζόμενους στον δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως την 30ή.6.2023, μόνο για τους
εργαζόμενους σε υγειονομικές δομές δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και Μονάδες
Φροντίδας Ηλικιωμένων
. Υπενθυμίζεται πως με την υπ΄αριθμ. 129/10.01.2023 επιστολή του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου προσδιορίζεται το καθεστώς επιστροφής των ανεμβολίαστων
φαρμακοποιών και του ανεμβολίαστου προσωπικού φαρμακείου στην εργασία τους.

  

➢ Άρθρο 75 Παράταση ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 - Παράγραφος 5 

  

Παρατείνεται η διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 (rapid test ή PCR) για τις ανάγκες της ελεύθερης κυκλοφορίας
εντός και εκτός Ελλάδος από τους επιτρεπόμενους φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων
ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV2 (rapid test), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι
φαρμακοποιοί, έως την 30η.6.2023. 

  

➢ Άρθρο 93 Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας 

  

❖ Δίδεται η δυνατότητα επανέκδοσης μηνιαίων ή επαναλαμβανόμενων
γνωματεύσεων χρονιών πασχόντων, μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα του
e-ΔΑΠΥ  μετά από αίτημα του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση
εκτύπωσης της γνωμάτευσης σε έντυπη μορφή ή θεώρησής της από ελεγκτή ιατρό, 
έως την 30η.6.2023
.
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❖ Δίδεται η δυνατότητα της επανέκδοσης συνταγών για χρόνια νοσήματα μέσα από
το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης  μετά από αίτημα
του ασθενούς προς τον ιατρό, χωρίς την υποχρέωση εκτύπωσης της συνταγής και της
επισύναψης τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, 
έως την 30η.6.2023. 

  

❖ Για φάρμακα τα οποία εγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης
(Σ.Η.Π.), είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής μέχρι την 30η.6.2023, κατόπιν
καταχώρησης του σχετικού αιτήματος από τον ιατρό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Σ.Η.Π

  

❖ Η λήξη συνταγών των οποίων παρήλθε η ισχύς τους είτε πρόκειται να εκδοθούν
από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, πρόκειται να παραταθεί έως την
30η.6.2023. 

  

Επίσης από την 1η Μαρτίου 2023 τέθηκε σε ισχύ η συνταγογράφηση των
σκιαγραφικών σκευασμάτων από την ειδικότητα του Ακτινοδιαγνώστη.
Επισημαίνουμε πως όσες συνταγές συνταγογραφούνται ή έχουν συνταγογραφηθεί
εκτελούνται κανονικά από τα ιδιωτικά φαρμακεία εφόσον η ΗΔΙΚΑ το επιτρέπει,
ανεξάρτητα από την ειδικότητα του συνταγογράφου ιατρού.

  

Με εκτίμηση,

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
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  Καθεστώς επιστροφής στην εργασία των
ανεμβολίαστων φαρμακοποιών και του ανεμβολίαστου
προσωπικού φαρμακείου μετά τη λήξη ισχύος του
άρθρου 206 του Ν. 4820/2021
      
  

  

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2023

  

  

Αριθμ. Πρωτ. 129

  

  

  

  

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώρας
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Κοινοποίηση : Υπουργός Υγείας, κ. Αθανάσιος Πλεύρης

  

  

  

  

Θέμα: «Καθεστώς επιστροφής στην εργασία των ανεμβολίαστων φαρμακοποιών
και του ανεμβολίαστου προσωπικού φαρμακείου μετά τη λήξη ισχύος του άρθρου
206 του Ν. 4820/2021 »

  

  

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με το καθεστώς
επιστροφής στην εργασία των ανεμβολίαστων φαρμακοποιών και του ανεμβολίαστου
προσωπικού φαρμακείου μετά τη λήξη ισχύος του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 (Α΄ 130) την
31η.12.2022 (ως είχε παραταθεί με την παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4917/2022 – Α΄
67), και καθώς δεν υπάρχει ειδική αναφορά για τις άνω κατηγορίες στην υπ’ αριθμόν
Δ1α/ΓΠ.οικ.75297/30.12.2022 ΚΥΑ (Β΄ 7005/31.12.2022), εφαρμόζονται αναλογικώς οι
διατάξεις των Μέτρων Προστασίας που ισχύουν για τα Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία,
διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης, ως οι διατάξεις αυτές ορίζονται στην άνω
ΚΥΑ.
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Συγκριμένα προβλέπεται ότι:

  

  

«4. Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης 

  

  

Για το ανεμβολίαστο ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό
προσωπικό που επιστρέφει στις δομές του παρόντος μετά τη λήξη ισχύος του άρθρου 206
του ν. 4820/2021 (Α’ 130) ισχύουν τα εξής μέτρα: 

  

  

– Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95 ή
ΚΝ95). 

  

  

– Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη χρήση
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α΄ 70), ή σε ιδιωτικές
κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη. Το εν λόγω
προσωπικό προσκομίζει υποχρεωτικά το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου
στον Προϊστάμενο της δομής που εργάζεται.
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– Ειδικώς το υγειονομικό προσωπικό που κατόπιν αίτησής του στην ειδική τριμελή
επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50933/13.8.2021 (Β’ 3794)
κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας έχει εξαιρεθεί από
την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, υποχρεούται στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου
δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού
COVID-19 (rapid test)͕ σύμφωνα με τα ισχύοντα έως τη δημοσίευση της παρούσας».

  

  

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

  

  

Με εκτίμηση,

  

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
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