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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθ. Δ29/Φ.11/Γ.Π.οικ. 7837/302 (1)

Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα
με Αναπηρίες για το έτος 2014. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2072/92 (Α΄ 125).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/95 
(Α΄247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπα−
νών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 71 του Ν. 3386/ 
2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων 
τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄ 212).

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 283 του Ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(Α΄ 87).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4052/2012 «Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελ−
λάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες 

διατάξεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη 
διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 41/Α΄).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 74/Α΄).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ 143/Α΄).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α΄).

10. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 κοινή απόφαση 
των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής απόφασης περί 
χορήγησης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ με τα μέσα μα−
ζικής συγκοινωνίας» (Β΄ 410).

11. Την υπ’ αριθ. 27905/2371/12.7.2005 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μετα−
φορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός κομίστρων του 
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
(Ο.Α.Σ.Θ.) (Β΄ 1018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 
Α−53178/4566/8.12.2006 όμοια (Β΄ 1888)».

12. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/22988/4.9.2007 (Β΄ 1781) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Κατάργηση της υποβολής του συμφω−
νητικού μίσθωσης κατοικίας ή ενός εκ των λογαρια−
σμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, Κινητής Τηλεφωνίας που 
εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, που απαιτούνται 
ως δικαιολογητικά στη διαδικασία χορήγησης δελτί−
ου μετακίνησης ΑμεΑ στα μέσα μαζικής μεταφοράς 
και αντικατάσταση τους από υπεύθυνη δήλωση του 
Ν. 1599/1986, όπως ισχύει».

13. Την υπ’ αριθ. 17582/ΕΓΔΕΚΟ 803/16.4.2008 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός κομί−
στρων ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑ−
ΚΟΥ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) (Β΄ 695)».

14. Την υπ’ αριθ. Β−4223/358/30.4.2008 απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Αναπροσαρμο−
γή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ 
και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β΄ 871).
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15. Την υπ’ αριθ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ. 34035/2.04.2012 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Χορήγηση Δελ−
τίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 
2012» (ΦΕΚ 1122/Β΄/10.4.2012).

16. Την υπ’ αριθ. Δ29α/Φ.11/Γ.Π.οικ.29167/1061 «Τροπο−
ποίηση της αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ. 34035/2.04.2012 «Χο−
ρήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες 
για το έτος 2012» κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
3543/Β΄/2012).

17. Την υπ’ αριθ. Υ48/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄).

18. Την υπ’ αριθ. οικ. 22365/975.7.2013 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός Αρμοδι−
οτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ 1667/Β΄).

19. Την απόφαση του ΣτΕ 445/98 περί αναστολής 
ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης Γ4γ/Φ.11/οικ. 
1579/98 για τα μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυ−
φλών.

20. Την υπ’ αριθ. 6464/1733/27.2.2014 απόφαση Ανάλη−
ψης Δέσμευσης Πίστωσης.

21. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρού−
σας προκαλείται κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σε 
βάρος του τακτικού προϋπολογισμού δαπάνη, ύψους 
25.000.000,00€ για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση 
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Ε.Φ. 33−220, ΚΑΕ 2733), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Στα Άτομα με Αναπηρίες:
− Ελληνικής υπηκοότητας,
− υπηκόους των Κρατών−Μελών της Ε.Ε. καθώς και 

υπήκοοι Κρατών−Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικο−
νομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),

− υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 
(Α΄ 246),

− υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί 
ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε 
ελληνικό έδαφος,

− αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα 
στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην 
Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 
1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, 
ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο 
της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προ−
σφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), εφόσον κατοικούν 
μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό ανα−
πηρίας τουλάχιστον 67%, παρέχεται το δικαίωμα της 
μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες 
τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφο−
ρείων των ΚΤΕΛ.

2. Στα Άτομα με Αναπηρίες:
− Ελληνικής υπηκοότητας,
− υπηκόους των Κρατών−Μελών της Ε.Ε. καθώς και 

υπήκοοι Κρατών−Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικο−
νομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),

− υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην 
Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 
(Α΄ 246),

− υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί 
ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε 
ελληνικό έδαφος,

− αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα 
στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην 
Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 
1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, 
ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο 
της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προ−
σφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), εφόσον κατοικούν 
μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό ανα−
πηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το 
ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν 
είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) 
ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό ει−
σόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα 
χιλιάδων) ευρώ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενει−
ακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 
ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, 
που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον 
αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω), παρέχεται 
το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν 
μόνιμα:

α) στην Περιφέρεια Αττικής, με τα αστικά μέσα συ−
γκοινωνίας του ΟΑΣΑ (ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, 
ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ),

β) στο Νομό Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συ−
γκοινωνίας του ΟΑΣΘ,

γ) και στους λοιπούς Νομούς της χώρας με τα αστικά 
μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους.

Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με την προ−
σκόμιση φωτοαντιγράφου του εκκαθαριστικού σημει−
ώματος της δήλωσης του φόρου εισοδήματος οικονο−
μικού έτους 2013.

− Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α΄ 191) εξαιρούνται 
των οικονομικών κριτηρίων σύμφωνα με την αρ. 445/98 
απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και λαμ−
βάνουν δελτίο μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο 
εισοδήματός τους.

Άρθρο 2
1. Το Δελτίο Μετακίνησης για όσους είναι μόνιμοι κά−

τοικοι των κατά περίπτωση Περιφερειακών Ενοτήτων, 
χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερει−
ών καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.) της χώρας.

Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστη−
μα που αναγράφεται κατά την έκδοση του, δηλ. για το 
έτος 2014 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος 
(2015) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική 
απόφαση για τη χορήγησή του.

2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην 
Υπηρεσία γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών 
(Π.Δ/τος 611/77, του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/τ.Α΄) άρθρου 
166, Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄) άρθρων 165 και 167 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» − ΙΚΑ, 
Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ.) καθώς και των Υγειονομικών 
Επιτροπών του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (Κέντρα Πι−
στοποίησης Αναπηρίας) στην οποία θα αναγράφεται 
απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 67%. Στη Ν.Α. Λαρίσης πέραν των 
ανωτέρω γνωματεύσεων γίνονται δεκτά και τα έντυ−
πα κάρτας αναπηρίας (προσωρινής ή ισόβιας) από τις
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 Α΄/θμιες και Β΄ /θμιες Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπη−
ρίας (ΠΕΠΑ−ΔΕΠΑ) του Π.Δ/τος 210/1998 (Α΄ 169).

3. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον με απόφαση 
Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα (απόφαση η 
οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής 
Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό 
αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνη−
σης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμά−
τευσης Υγειονομικής Επιτροπής.

4. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή των Περιφερει−
ών με βάση γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών ή 
Υγειονομικών Οργάνων ή βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων 
(π.χ. μονάδων τεχνητού νεφρού, Μονάδες Μεσογειακής 
Αναιμίας κ.λπ.) χωρίς να αναφέρεται το ποσοστό ανα−
πηρίας, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμά−
τευση Υγειονομικών Επιτροπών.

5. Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με δείκτη νοημοσύνης 30 
(τριάντα) και κάτω δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης και 
για τους συνοδούς τους.

6. Πρόσφατη γνωμάτευση δεν απαιτείται για τα ΑΜΕΑ 
που το ποσοστό αναπηρίας τους προέρχεται από ακρω−
τηριασμό των άνω ή κάτω άκρων.

7. Σε όσους δεν απευθυνθούν έγκαιρα στις αρμόδιες 
υπηρεσίες ή καταστούν δικαιούχοι μετά την ολοκλήρω−
ση της διανομής του Δελτίου του α' εξαμήνου θα τους 
χορηγείται Δελτίο για το β΄ εξάμηνο.

Άρθρο 3
Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−

νοιας συνάπτει συμβάσεις με τους αρμόδιους συγκοι−
νωνιακούς φορείς για την έκπτωση 50% ή τη δωρεάν 
μετακίνηση των δικαιούχων Ατόμων με Αναπηρίες. Με 
τις συμβάσεις αυτές καθορίζονται στα πλαίσια των εγ−
γεγραμμένων πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό:

α) Η αποζημίωση που πρέπει να καταβάλλει το Υπουρ−
γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε 
κάθε συγκοινωνιακό φορέα με τον οποίο έχει συνάψει 
σύμβαση.

β) Ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα σε κάθε 
περίπτωση δικαιολογητικά καταβολής της αποζημίωσης 
στους συγκοινωνιακούς φορείς.

γ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη 
διάθεση και χρήση των καρτών μετακίνησης και τη δι−
αδικασία καταβολής της αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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F
Αριθ. 5239 (2)

Όρια συνταγογράφησης ανά ιατρό που
συνταγογραφεί για τον ΕΟΠΥΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ’ αριθ. 3457 

Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄ αριθ. 64/16.01.2014), 
όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθ. Γ.Π./οικ 12449 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β΄, αρ. 256/07.02.2014).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2.8 (Εκσυγχρονι−
σμός του συστήματος υγείας) του νόμου 4046/2012 (ΦΕΚ 
28/Α/14−02−2012), Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρη−
ματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Τα−
μείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη 
διάσωση της εθνικής οικονομίας.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου 4213/2013 
(ΦΕΚ 261/Α/09−12−2013) «Προσαρμογή της εθνικής νο−
μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης 
Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης (L88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις».

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ότι το μηνιαίο όριο συνταγογράφησης, 
αναφορικά με το σύνολο των συνταγών εκάστου ιατρού, 
δεν δύναται να υπερβεί το 80% της μέσης μηνιαίας 
δαπάνης του ιδίου κατά την διάρκεια του 2013.

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσης από−
φασης:

Α. Ειδικές κατηγορίες ιατρών, όπως ιατροί που συ−
νταγογραφούν σε ΚΑΠΗ, ιατροί εργασίας, ιατροί σε Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις, ιατροί σε κοινωφελή νοσο−
κομεία, ιατροί πολυϊατρείων σωμάτων ασφαλείας, και 
οι ιατροί του ΕΟΠΥΥ: η ΗΔΙΚΑ θα ενσωματώσει στο 
λογισμικό της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης όλες τις 
απαραίτητες μεταβολές/τροποποιήσεις ανά κατηγορία 
εξαιρουμένων ιατρών.

Β. Οι χρόνιοι νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμο−
κάθαρση, υπό περιτοναϊκή διύλιση και υπό μεταμόσχευ−
ση), οι καρδιοπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, 
ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεταμόσχευση καρδιάς), οι 
ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια 
τελικού σταδίου μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μετα−
μόσχευση ήπατος), οι μεταμοσχευθέντες ρευστών ή 
συμπαγών οργάνων και ιστών: η ΗΔΙΚΑ θα πρέπει μέσω 
των διαγνώσεων κατά ICD− 10 να υλοποιήσει τη μη 
προσμέτρηση της αξίας των συνταγών των ανωτέρω 
παθήσεων στο όριο συνταγογράφησης των ιατρών.

Γ. Τα φάρμακα των οποίων τη χρήση προ−εγκρίνει ο 
ΕΟΠΥΥ μέσω των Επιτροπών του, όπως αναφέρονται 
στο Παράρτημα 1

Δ. Οι ιατροί της Κεφαλονιάς, για το σύνολο του 2014. 
Ε. Οι ιατροί των νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινι−

κών εξαιρούνται από την εφαρμογή του μέτρου σε ότι 
αφορά τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε νοση−
λευόμενους ή εξερχόμενους κατόπιν νοσηλείας ασθε−
νείς, ωστόσο εμπίπτουν στην εφαρμογή του αναφορικά 
με τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε εξωτερικούς 
ασθενείς και χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία 
και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ: η ΗΔΙΚΑ θα προσθέσει 
πεδίο επί της συνταγής που θα αφορά στη νοσηλεία, 
ώστε ο ΕΟΠΥΥ να επαληθεύει τη δήλωση του θεράπο−
ντος με τα δικά του διαθέσιμα στοιχεία.

3. Όσον αφορά τις κάτωθι κατηγορίες, τα μηνιαία όρια 
συνταγογράφησης υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο 
της ειδικότητάς τους σύμφωνα με το Παράρτημα 2:
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Α. Οι νεοεισερχόμενοι ιατροί στην Ηλεκτρονική Συ−
νταγογράφηση: Η ΗΔΙΚΑ θα μεριμνήσει ώστε οι νεο−
εισερχόμενοι ιατροί στο σύστημά της από το 2011 και 
μετέπειτα να λάβουν το μέσο όρο της ειδικότητάς τους. 

Β. Ιατροί που έχουν άδεια λειτουργίας για το πρώτο 
ιατρείο τους από τον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο από 
το 2011 και μετέπειτα: θα πρέπει οι εν λόγω ιατροί θα 
προσκομίσουν στον ΕΟΠΥΥ βεβαίωση του οικείου ια−
τρικού συλλόγου καθώς και βεβαίωση της εφορίας για 
την έναρξη του επαγγέλματος.

Γ. Ιατροί που δεν ασκούσαν θεραπευτικό έργο κατά το 
2013: οι ιατροί θα πρέπει να προσκομίσουν στον ΕΟΠΥΥ 
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρουν το λόγο 
για τον οποίο δεν ασκούσαν θεραπευτικό έργο καθώς 
και δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τη δήλωσή 
τους.

Δ. Ιατροί για τους οποίους αυξήθηκε ο αριθμός των 
επισκέψεων σε 400 ανά μήνα: η ΗΔΙΚΑ είναι ενήμερη 
για τα στοιχεία των εν λόγω ιατρών και θα πρέπει να 
μεριμνήσει για την άμεση υλοποίησή τους.

Παράρτημα 1

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 1

ALDURAZYME A−L−IDURONIDASE

BOTOX BOTULINUM TOXIN

BUSILVEX BUSULFAN

CAYSTON AZTREONAM LYSINE

CΕREZYMΕ IMIGLUCERASE

DYSPORT BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTΙΝΙΝ COMPLEX

EVOLTRA CLOFARABINE

ELAPRASE IDURSULFASE

FABRAZYME AGALSIDASE

FORSTEO TERIPARATIDE

ILARIS CANAKINUMAB

KEPIVANCE PALIFERMIN

LUCENTIS RANIBΙZUMAB

MACUGEN PEGAPTANIB SODIUM

MYOZYMΕ ALGUCOSIDASE A

PREOTACT PARATHYROID HORMONE

REPLAGAL AGALSIDASE

REMODULIN TREPROSTINIL SODIUM

SPRYCEL DASATINIB

SYNAGIS PALIVIZUMAB

TASIGNA NILOTINIB

TORISEL TEMSIROLIMUS

TRΙSENOX ARSΕNlC TRIOXIDE

VISUDYNE VERTEPORFΙN

YONDELIS TRABECTEDIN

ZAVESCA MIGLUSTAT

Επίσης Εξαιρούνται τα φάρμακα που προεγκρίνονται μέσω Επιτροπών Υποβoηθούμενης Αναπαραγωγής και 
αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα:

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ALTERMON FOLLICLE STIMULATING HORMONE, HUMAN (FSH)

BRAVELLE UROFOLLITROPIN

ELONVA CORIFOLLITROPIN ALFA
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GONAL FOLLITROPIN ALFA

LUVERIS LUTROPIN ALPHA

MERIONAL MENOTROPHINE

MENOPUR MENOTROPHINE

PERGOVERIS FOLLITROPIN ALFA/LUTROPIN ALFA

PUREGON FOLLITROPIN BETA

Aπό τα καινοτόμα σκευάσματα που τιμολογήθηκαν τον Αύγουστο ταυ 2013 έχουν κατατεθεί αιτήματα και 
περνούν ήδη Επιτροπή τα εξής: Eylea, Fampyra, lncivo, Vïctrelis, Jakavi, Inlyta, Vyndaquel, Xalkori, Yervoy, Zelboraf, 
Zytlga. Xeplion, Xgeva.

Παράρτημα 2

Ειδικότητα Μέσος Όρος Ειδικότητας

1 ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ 5.185,34

2 ΙΑΤΡΟΣ 4.117,52

3 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 4.832,61

4 ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 13.988,12

5 ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ − ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1.575,11

6 ΔΕΡΜΑΤOΛΟΓΟΣ − ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓOΣ 2.887,61

7 ΕΛΕΓΚΤΗΣ 6.699,49

S ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ 5.240,46

θ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 5.626,26

10 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 15.509,44

11 ΟΡΘΟΠΑIΔΙΚΟΣ 2.023,79

12 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 2.809,83

13 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 1.210,00

14 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 10.206,51

15 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 3.155,33

16 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ − ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ 4.947,87

17 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 26.578,68

19 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 664,31

20 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 5.487,27

21 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 696,83

22 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 871,58

23 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 23.661,56

24 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ 987,33

25 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ − ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ 2.498,80

26 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ 1.023,32

27 ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 178,03

28 ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 504,27

29 ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗΣ 5.733,76

30 ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 4.506,48

31 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ 438,48

32 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ 2.296,85

33 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 439,12

34 ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ 12.902,52
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35 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 36,93

36 ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ 9,22

37 ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ 80,44

38 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ 274,13

39 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 459,95

40 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 135,54

41 ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ − ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.385,54

42 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣ 396,01

43 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 11.411,10

44 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ − ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 11.534,97

45 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ − ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ 45.450,68

46 ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 218,28

48 ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 1.697,63

49 ΑΝΕΥ 3.227,44

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014

O Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02005951103140008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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