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                Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 425/9-11-2017  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                                               
ΘΕΜΑ: Υλοποίηση του έργου «παροχή υπηρεσιών ανάλυσης συνταγογραφικών 

δεδομένων με σκοπό την πρόβλεψη-εφαρμογή ετήσιων προϋπολογισμών 
σε επίπεδο φαρμάκου-πάθησης 

 
Απόφαση 1401 
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη  
 
Α. την κάτωθι προφορική εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού,  
 

«Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:  
Με το με αριθμ. ΔΒ4Α /Γ31/210/25-09-2017 έγγραφο της, η Δ/νση  Φαρμάκου αιτείται την 
ανάλυση συνταγογραφικών δεδομένων με σκοπό την πρόβλεψη-εφαρμογή ετήσιων 
προϋπολογισμών σε επίπεδο φαρμάκου-πάθησης. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: 
Με βάση τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 87 του Ν.4472/2017 «Με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, η οποία λαμβάνει υπόψη της τη 
γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 15 της υπουργικής απόφασης οικ.3457/2014 (Β’64), 
δύνανται να τίθενται ετήσιοι προϋπολογισμοί της φαρμακευτικής δαπάνης σε επίπεδο 
φαρμάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ATC4). Η ρύθμιση αυτή 
δύναται να εφαρμόζεται ειδικότερα σε περιπτώσεις εισαγωγής πολλών νέων φαρμάκων σε 
συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες.» 
Επιπρόσθετα η φαρμακευτική δαπάνη επηρεάζεται από 3 παράγοντες:  
α)προϊόντα που χάνουν το καθεστώς προστασίας (βιο-ομοειδή, γενόσημα)  
β)νέα πρωτότυπα προϊόντα  
γ)τάση αναφορικά με τη γήρανση του πληθυσμού και αλλαγή στον επιπολασμό των 
παθήσεων 
Με βάση τα στοιχεία συνταγογράφησης του πρώτου εξαμήνου 2017 δαπανηρές κατηγορίες 
φαρμάκων (ATC4) ήταν οι κάτωθι: 
 
ATC4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΣΕ Λ.Τ. ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

C10AA 
C10AX 
C10AB 
C10AC 

ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ            
 89.826.343 €  

        
6.261.565  

        
1.449.001  

L04AB 
L04AC 

Αναστολείς του παράγοντα 
νέκρωσης όγκων α (TNF-α) & 
Αναστολείς της ιντερλευκίνης  95.481.181 €    

A10BD 
A10AE 
A10BH 
A10BX 
A10AB 
A10BB Αντιδιαβητικά 

 
 
 
 
 
  

  

Ε.Ο.Π.Υ.Υ 
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A10AD 
A10BA 
A10BG 
A10AC 
A10BF 

 
 
 
 
153.830.727 € 

A02BC Aναστολείς της αντλίας πρωτονίων  
47.839.443 €  

        
3.982.535  

        
1.284.477  

B01AF Άμεσοι αναστολείς του Παράγοντα 
Xa 

          
42.232.063 €  

            
586.620  

            
127.447  

R03AK 
R03AL 
R03AC 

Αδρενεργικά, εισπνεόμενα 54.365.565 €   

 
Επειδή η υπηρεσία λόγω της έλλειψης προσωπικού αδυνατεί να προβεί σε ανάλυση των 
ανωτέρω κατηγοριών και κατόπιν προφορικής ενημέρωσης του Προέδρου παρακαλούμε 
όπως εξετάσετε τη δυνατότητα ανάθεσης του κατωτέρω έργου. 
Σκοπός του παρόντος έργου είναι η καταγραφή του προφίλ των ασθενών, η δημιουργία 
θεραπευτικά ισοδύναμων ομάδων και σύγκριση του με το φαρμακοεπιδιημιολογικό προφίλ 
άλλων χωρών. 
 
Μέθοδος  
Για τις ανωτέρω περιγραφόμενες κατηγορίες φαρμάκων θα πρέπει να γίνουν οι κάτωθι 
αναλύσεις: 
Α)Υπολιπιδαιμικοί Παράγοντες 
 

ATC4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΤΙΜΕΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ  
 ΠΛΗΘΟΣ 

ΣΥΝΤΑΓΩΝ  
 ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ  

C10AA 

Αναστολείς της αναγωγάσης του 3-
υδροξυ-3-μεθυλογλουταρικού 
συνενζύμου Α (HMG CoA)  

       
89.826.343 €  

        
6.261.565  

        
1.449.001  

C10AX Άλλοι υπολιπιδαιμικοί παράγοντες 
           

9.351.996 €  
            

216.833  
              

50.429  

C10AB Φιβράτες 
           

1.738.744 €  
            

235.029  
              

57.890  

C10AC Δεσμευτικά των χολικών οξέων 
               

213.321 €  
                

2.589  
                

1.222  

ΣΥΝΟΛΟ  101.130.404€   

 

-Στοιχεία επιπολασμού υπερλιπιδαιμίας και επίπτωσης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο   
-Στοιχεία χρήσης των ανωτέρων κατηγοριών φαρμάκων σε ασθενείς με υπολιπιδαιμία με 
βάση τη βιβλιογραφία 
-Θεραπευτικά ισοδύναμες στατίνες 
-Χρήση σε DDDs και σύγκριση με άλλες χώρες  
- Εκτίμηση κόστους/DDD με βάση βιβλιογραφία 
 
Β) Ανοσοκατασταλτικά  

L04AB 
Αναστολείς του παράγοντα 
νέκρωσης όγκων α (TNF-α) 

         
64.764.003 €  

              
83.208  

              
18.867  

L04AC Αναστολείς της ιντερλευκίνης 
         

30.717.178 €  
              

20.613  
                

6.335  

ΣΥΝΟΛΟ  95.481.181 €   
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-Στοιχεία επιπολασμού ρευματοειδούς αρθρίτιδας, ψωριασικής αρθρίτιδας, ψωρίασης κατά 
πλάκας, νόσου Crohn και ελκώδους κολίτιδας  και επίπτωσης τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο   
-Στοιχεία χρήσης των ανωτέρων κατηγοριών φαρμάκων σε ασθενείς με ρευματοειδή 
αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, ψωρίαση κατά πλάκας, νόσο Crohn και ελκώδη κολίτιδα με 
βάση τη βιβλιογραφία 
-Χρήση σε DDDs και σύγκριση με άλλες χώρες  
- Εκτίμηση κόστους/DDD με βάση βιβλιογραφία 
-Θεραπευτικά ισοδύναμα 
-Βιο-ομοειδή που εισάγονται στην κατηγορία και μερίδια σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές  
 
Γ)Αντιδιαβητικά φάρμακα  

ATC4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ  
 ΠΛΗΘΟΣ 

ΣΥΝΤΑΓΩΝ  
 ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ  

A10BD 

Συνδυασμοί από του στόματος 
χορηγουμένων υπογλυκαιμικών 
φαρμάκων 56.159.266 € 

        
1.279.777  

            
275.313  

A10AE 
Ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, μακράς 
διάρκειας δράσης 29.890.000 € 

            
406.696  

            
114.783  

A10BH 
Αναστολείς της διπεπτιδυλικής 
πεπτιδάσης 4 (DPP-4) 19.987.262 € 

            
517.349  

            
109.997  

A10BX 

Άλλα φάρμακα για τη μείωση του 
σακχάρου του αίματος, εξαιρουμένων 
των ινσουλινών 16.970.147 € 

            
244.662  

              
58.618  

A10AB 
Ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, 
βραχείας διάρκειας δράσης 9.054.831 € 

            
195.485  

              
57.358  

A10BB Σουλφοναμίδια, παράγωγα της ουρίας 8.020.520 € 
            

909.865  
            

203.716  

A10AD 

Ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, 
ενδιάμεσης διάρκειας δράσης σε 
συνδυασμό με βραχείας διάρκειας 
δράσης 6.685.930 € 

            
113.147  

              
27.349  

A10BA Διγουανίδια 4.649.619 € 
        

1.320.545  
            

331.323  

A10BG Θειαζολιδινεδιόνες 1.901.908 € 
            

135.091  
              

29.243  

A10AC 
Ινσουλίνες και ανάλογα, ενέσιμα, 
ενδιάμεσης διάρκειας δράσης 411.334 € 

              
13.197  

                
3.795  

A10BF Aναστολείς α-γλυκοσιδάσης 99.910 € 
              

12.767  
                

3.148  

ΣΥΝΟΛΟ  153.830.727 €   

 
-Στοιχεία επιπολασμού διαβήτη τύπου 1, διαβήτη τύπου2, διαβήτη κύησης τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο   
-Στοιχεία χρήσης των ανωτέρων κατηγοριών φαρμάκων σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1, 
διαβήτη τύπου2, διαβήτη κύησης με βάση τη βιβλιογραφία 
-Χρήση σε DDDs και σύγκριση με άλλες χώρες  
- Εκτίμηση κόστους/DDD με βάση βιβλιογραφία 
-Θεραπευτικά ισοδύναμα 
-Βιο-ομοειδή που εισάγονται στην κατηγορία και μερίδια σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές  
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Δ)Αναστολείς αντλίας πρωτονίων  

ATC4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ  
 ΠΛΗΘΟΣ 

ΣΥΝΤΑΓΩΝ  
 ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ  

A02BC Aναστολείς της αντλίας 
πρωτονίων 

 
47.839.443 €  

        
3.982.535  

        
1.284.477  

 

Στοιχεία επιπολασμού γαστρικού έλκους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
Χρήση σε DDDs και σύγκριση με άλλες χώρες  
Εκτίμηση κόστους/DDD με βάση βιβλιογραφία 
Θεραπευτικά ισοδύναμα  
 
Ε)Από του στόματος χορηγούμενα αντιπηκτικά 

ATC4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ  
 ΠΛΗΘΟΣ 

ΣΥΝΤΑΓΩΝ  
 ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ  

B01AF Άμεσοι αναστολείς του 
Παράγοντα Xa 

          
42.232.063 €  

            
586.620  

            
127.447  

Χρήση σε DDDs και σύγκριση με άλλες χώρες  
Εκτίμηση κόστους/DDD με βάση βιβλιογραφία 
Θεραπευτικά ισοδύναμα  
 
Στ) Αδρενεργικά, εισπνεόμενα  

ATC4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ  
 ΠΛΗΘΟΣ 

ΣΥΝΤΑΓΩΝ  
 ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ  

R03AK Αδρενεργικά σε συνδυασμό 
με φάρμακα για τις 
αποφρακτικές παθήσεις των 
αεροφόρων οδών 

          
39.937.264 €  

        
1.089.300  

            
548.931  

R03AL ενεργικοί παράγοντες σε 
συνδυασμό με 
αντιχολινεργικούς  

        
  10.728.640 €  

            
181.696  

              
60.709  

R03AC Εκλεκτικοί αγωνιστές των β2-
αδρενεργικών υποδοχέων 

            
3.699.662 €  

            
416.313  

            
264.191  

 ΣΥΝΟΛΟ  54.365.566 €   

-Στοιχεία επιπολασμού Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, Άσθματος  τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο   
-Στοιχεία χρήσης των ανωτέρων κατηγοριών φαρμάκων σε ασθενείς με ΧΑΠ και άσθμα με 
βάση τη βιβλιογραφία 
Χρήση σε DDDs και σύγκριση με άλλες χώρες  
Εκτίμηση κόστους/DDD με βάση βιβλιογραφία 
Θεραπευτικά ισοδύναμα  
Η αρμόδια Υπηρεσία απευθύνθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την αποστολή 
σχετικής προσφοράς, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι το κόστος για την υλοποίηση 
του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Επίσης αναφέρεται η 
υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τη Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, με 
επιστημονικό υπεύθυνο τον Παναγιωτάκο Δημοσθένη, Καθηγητή του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου, σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,   
 
Μετά τα παραπάνω και  λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α/2-3-2011) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4238/2014. 
2) Το άρθρο 72 του Ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 150/Α/27-06-2011) 
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3) Τις διατάξεις του 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

4) Την υπ’ αριθ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των 
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 
(ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010). 

5) Την υπ’ αριθ. Α2β/Γ.Π.36616/11−12−2015 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
911/ΥΟΔΔ/14.12.2015) «Περί Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και διορισμός νέου Προέδρου.»  

6) Το γεγονός ότι η Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου 
Αθηνών, έχει γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με το προς υλοποίηση έργο και η 
προσφορά του είναι εντός των ορίων της απ΄ ευθείας ανάθεσης. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Α) Την έγκριση πίστωσης ποσού 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και τη σύνταξη σχετικής ΑΑΥ στον 
ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ ετών 2017 και 2018, για την  υλοποίηση του 
έργου «ανάλυση συνταγογραφικών δεδομένων με σκοπό την πρόβλεψη-εφαρμογή ετήσιων 
προϋπολογισμών σε επίπεδο φαρμάκου-πάθησης», ως εξής: 
Για το έτος 2017 το ποσό των 2.067 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
Για το έτος 2018 το ποσό των 22.733 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
 
Β) Την ανάθεση του εν λόγω έργου στον κ. Παναγιωτάκο Δημοσθένη, καθηγητή του 
Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής  του 
Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διαχείριση θα πραγματοποιηθεί από τον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Χαροκοπιοπείου Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου 70, 
Καλλιθέα, 17670, ΑΦΜ 099075404, Δ.Ο.Υ. Καλιθέας)  
Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Σχολή 
Επιστημών Υγείας και Αγωγής, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιωτάκο Δημοσθένη, 
σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο με αριθμ.  ΔΒ4Α/Γ31/210/25-09-2017 έγγραφο της Δ/νσης  Φαρμάκου 
και στην προσφορά του Αναδόχου. 
 
Γ) Την εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
 
Παρακαλούμε για την αυθημερόν επικύρωση της σχετικής απόφασης και την ανάρτηση της 
στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο ΚΗΜΔΗΣ» 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α) Την έγκριση πίστωσης ποσού 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και τη σύνταξη σχετικής ΑΑΥ στον 
ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ ετών 2017 και 2018, για την  υλοποίηση του 
έργου «ανάλυση συνταγογραφικών δεδομένων με σκοπό την πρόβλεψη-εφαρμογή ετήσιων 
προϋπολογισμών σε επίπεδο φαρμάκου-πάθησης», ως εξής: 
Για το έτος 2017 το ποσό των 2.067 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 
Για το έτος 2018 το ποσό των 22.733 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
 
B) Την ανάθεση του εν λόγω έργου στον κ. Παναγιωτάκο Δημοσθένη, καθηγητή του 
Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής  του 
Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διαχείριση θα πραγματοποιηθεί από τον Ειδικό 
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Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Χαροκοπιοπείου Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου 70, 
Καλλιθέα, 17670, ΑΦΜ 099075404, Δ.Ο.Υ. Καλιθέας)  
Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Σχολή 
Επιστημών Υγείας και Αγωγής, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιωτάκο Δημοσθένη, 
σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο με αριθμ.  ΔΒ4Α/Γ31/210/25-09-2017 έγγραφο της Δ/νσης  Φαρμάκου 
και στην προσφορά του Αναδόχου. 
 
Γ) Την εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
 
Παρακαλούμε για την αυθημερόν επικύρωση της σχετικής απόφασης και την ανάρτηση της 
στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο ΚΗΜΔΗΣ» 
 

 

Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ 

                                
                                
        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΟΠΥΥ 
 
 
          ΠΑΜΠΑΤΖΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ                                                  ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
                                                                                              Επικ. Καθ. Πανεπ. Πειραιώς 
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