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∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ                           Αριθµ.Πρωτ. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ                                                Π66/267 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ  
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ     
Ταχ.∆/νση: Αγ.Κων/νου 8,10241 ΑΘΗΝΑ     
Πληροφορίες: E. Αλεξοπούλου, Χ. Κανή    
Αριθµ.Τηλ.: 2105213667-8,        ΠΡΟΣ 
Αριθµ.FAX: 2105226730 1.Νοµαρχιακές και Τοπικές Μονάδες 

Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
2.Περιφερειακά και Τοπικά Υποκ/τα ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ (Υγειονοµικές και Φαρµακευτικές 
Υπηρεσίες) 
3.Νοσοκοµεία ΙΚΑ -ΕΤΑΜ(Κλινικές και 
Φαρµακεία) 

                                                                                 4.∆/νση Επιθεώρησης Υπ/σιών Υγείας 
         5.∆/νση Επιθεώρησης Υπ/σιών Ασφάλισης 
 
 

       
ΘΕΜΑ: «Ιδιοσκευάσµατα χορηγούµενα µε συνταγή Ναρκωτικών, µε συνταγή του 

Ν.3459/06, µε συνταγή ανταγωνιστικών ουσιών, µε ειδική αιτιολογηµένη 

συνταγή και µε απλή συνταγή φυλασσόµενη επί διετία  ή συνταγή 

φυλασσόµενη επί τριετία» 
  

ΣΧΕΤΙΚΑ:  

1) Έγγραφό µας µε αριθµ.πρωτ.Π66/248/21-05-2007 µε το ίδιο θέµα (το οποίο 

αντικαθίσταται).  

2)  Νόµος 3959/06 «Κώδικας Νόµων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) (ΦΕΚ Α΄ 103/25-5-

2006) και ∆ΥΓ3γ/οικ.74163/06.06.2007 µε τίτλο «Φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα 

που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3459/06». 

3) Π.∆. Υπ.Αριθµ. 148 «Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγµάτων και 

κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νοµοθεσίας για τα ναρκωτικά» 

(ΦΕΚ Α΄ 191/10-08-2007).  
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4) Έγγραφο Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας µε αριθµ.πρωτ.Υ6Β/5915/11-6-93, 

σχετικό µε τους ελέγχους.  

5) Έγγραφό µας µε αριθµ. πρωτ.Γ55/472/16-5-05 σχετικά µε τις Κεφαλοσπορίνες 

γ΄γενεάς (χορηγούµενες από το στόµα), νεώτερες κινολόνες (χορηγούµενες από το 

στόµα) και νεώτερες κινολόνες (για τοπική οφθαλµική χρήση & ωτική χρήση).  

6) Έγγραφό µας Γ55/381/17-10-02 και Γ55/393/4-2-03 µε οδηγίες συνταγογράφησης. 

7) Έγγραφό µας Π66/242/30-11-05 και Γ55/512/12-12-05 που αναφέρεται στη 

συνταγογράφηση ιδιοσκευασµάτων που περιέχουν ΚΩ∆ΕΪΝΗ και επαναλαµβανόµενη 

συνταγή µε ιδιοσκεύασµατα του N.3459/06. Έγγραφό µας µε αριθµ.πρωτ. 

Π66/240/27-9-05 που αναφέρεται στον τρόπο διάθεσης των συνταγολογίων 

ναρκωτικών στους συνταγογράφους ιατρούς.   

Κοινοποιούµε τους παρακάτω ενηµερωµένους πίνακες φαρµακευτικών 

ιδιοσκευασµάτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του νόµου περί ναρκωτικών, τους πίνακες 

ιδιοσκευασµάτων ανταγωνιστικών ουσιών καθώς και τους πίνακες ιδιοσκευασµάτων που 

χορηγούνται µε ειδική αιτιολογηµένη συνταγή και απλή συνταγή φυλασσόµενη για δύο 

χρόνια ή φυλασσόµενη για τρία χρόνια από τα φαρµακεία (περιλαµβάνονται νέα 

ιδιοσκευάσµατα από τα ∆ελτία Τιµών 1/2007 έως και του 5/2008). Οι παρακάτω πίνακες 

αντικαθιστούν εκείνους που σας είχαµε κοινοποιήσει µε το σχετικό (1) έγγραφό µας. 

Σηµειώνεται ότι στους πίνακες που ακολουθούν συµπεριλαµβάνονται και 

φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα που δεν κυκλοφορούν σήµερα στην αγορά αλλά έχουν λάβει 

τιµή και δεν έχουν ανακληθεί από τον ΕΟΦ οι άδειες κυκλοφορίας τους.  
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Φαρµακευτικά σκευάσµατα και ιδιοσκευάσµατα χορηγούµενα µε Ειδική Συνταγή 

Ναρκωτικών (Ε.Σ.Ν.) (Πίνακες Β’ και Γ’ του Κ.Ν.Ν.) 

 

Τα φαρµακευτικά σκευάσµατα και ιδιοσκευάσµατα που παρατίθενται χορηγούνται µε 

Ε.Σ.Ν. των οποίων το στέλεχος θα πρέπει να είναι θεωρηµένο από τη ∆ιεύθυνση ή το Τµήµα 

Υγιεινής της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (πίνακες του Κ.Ν.Ν. περί ναρκωτικών Β’ 

και Γ’).  

Σηµειώνουµε ότι τα φάρµακα αυτά συνταγογραφούνται σε ποσότητα για θεραπεία µιας 

ηµέρας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τη µέγιστη ηµερήσια δόση που αναφέρεται στην 

Ελληνική Φαρµακοποιία ΙΙΙ ή καθορίζεται από την Επιτροπή Ναρκωτικών.  

Τα ιδιοσκευάσµατα που επισηµαίνονται µε (*) µπορούν να χορηγηθούν µε την Ε.Σ.Ν.  

σε ποσότητα επαρκή για τη θεραπεία πέντε ηµερών µε ευθύνη του ιατρού. 

Σε περίπτωση καρκινοπαθούς, για τα ιδιοσκευάσµατα που επισηµαίνονται µε (*), και 

µόνο ύστερα από σχετική άδεια της ∆ιεύθυνσης ή του Τµήµατος Υγιεινής της οικείας 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, µπορεί ο ιατρός να χορηγεί Ε.Σ.Ν. στην οποία να γράφεται 

ποσότητα µεγαλύτερη της µέγιστης ηµερήσιας δόσης και για θεραπεία πέντε (5) ηµερών. Η 

άδεια αυτή της Νοµαρχίας ισχύει µέχρι ένα (1) µήνα.  

Ειδικά για τα φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα που περιέχουν την ουσία 

µεθυλοφαινιδάτη, ο ιατρός µπορεί να γράφει στην ειδική συνταγή ναρκωτικών ποσότητα 

µεγαλύτερη της µέγιστης ηµερήσιας δόσης και για θεραπεία πέντε (5) ηµερών χωρίς να 

απαιτείται η παραπάνω άδεια. 

Το ιδιοσκεύασµα DUROGESIC δύναται µε ευθύνη του ιατρού να αναγράφεται στην 

Ε.Σ.Ν. σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη µέγιστη ηµερήσια δόση και για θεραπεία (15) 

ηµερών. Σηµειώνουµε ότι η µέγιστη ηµερήσια δόση του DUROGESIC (Fentanyl) ορίστηκε 

στα 300µg/h (σχ.∆ιυπουργική απόφαση ∆ΥΓ3γ/οικ. 74163/06-06-2007).  

Σε περίπτωση καρκινοπαθών που η Μέγιστη Ηµερήσια ∆όση του DUROGESIC δεν 

επαρκεί, θα πρέπει να χορηγείται άλλο φάρµακο ή συµπληρωµατική αγωγή, κατόπιν αδείας 

της ∆ιευθύνσεως ή Τµήµατος Υγείας της οικείας Νοµαρχίας, η οποία έχει ισχύ ένα (1) µήνα 

(σχ.Υπουργική απόφαση Υ6γ/3911/20-10-00/φεκ 1352/7-11-00). 

Για το ιδιοσκεύασµα ACTIQ (Fentanyl) ορίζεται ως µέγιστη ηµερήσια δόση τα 6,4mg 

(σχ.Υπουργική Απόφαση ∆ΥΓ3γ/79851/03/5-2-04) . Η δόση αυτή ορίζεται σε 4 τροχίσκους των 

1600µg ηµερησίως. Το ιδιοσκεύασµα ACTIQ δύναται µε ευθύνη του ιατρού να χορηγείται µε 

Ειδική Συνταγή Ναρκωτικών που αντιστοιχεί στη Μέγιστη Ηµερήσια ∆όση, και για θεραπεία 

δεκαπέντε (15) ηµερών.  
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Επιπλέον, η Μέγιστη Ηµερήσια ∆όση για την ουσία ΤΡΑΜΑ∆ΟΛΗ (OXXALGAN 

PR, TRAMAL) καθορίζεται σε 400 MG (σχ.∆ιυπουργική απόφαση ∆ΥΓ3γ/50153/06, 24-7-07). 

 

Η Μέγιστη Ηµερήσια ∆όση για τις κατωτέρω ουσίες του Πίνακα Β’ είναι: 

Κοκαΐνης υδροχλωρ. σκόνη 30 mg 

Μορφίνης υδροχλωρ. σκόνη 50 mg 

Μορφίνης υδροχλωρ. φύσιγγες 15mg 3 

Morficontin δισκία 30 mg 2 

Μορφίνη per os χορηγούµενη 200 mg 

Μορφίνη χορηγούµενη σε ενδοφλέβια και 

επισκληρίδια αναλγησία 

120 mg 

Οπίου σκόνη 500 mg 

Οπίου βάµµα απλό 5 ml 

Οπίου βάµµα καµφορούχο 100 ml 

Οπίου βάµµα κροκούχο (Λαύδανο) 5 ml 

Οπίου εκχύλισµα  250 mg 

Πεθιδίνης υδροχλωρ. σκόνη 250 mg 

Πεθιδίνης υδροχλωρ. δισκία 50 mg  5 

Πεθιδίνης υδροχλωρ. φύσιγ. 50 mg 5 

Πεθιδίνης υδροχλωρ. φύσιγ. 100 mg 3 

 

 Η Μέγιστη Ηµερήσια ∆όση για τις κατωτέρω ουσίες του Πίνακα Γ’ είναι: 

Μεθυλοφαινιδάτη σκόνη 60 mg 

Πενταζοκίνη σκόνη 450 mg 

 

Οι συνταγές µε φάρµακα του ΠΙΝΑΚΩΝ Β’ και Γ’ που προορίζονται για µη 

νοσηλευόµενους ασθενείς χρειάζονται θεώρηση από τον ελεγκτή γιατρό, σύµφωνα µε το 

σχετικό έγγραφό µας Γ55/524/23-5-04.  
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Π ί ν α κ α ς  Ι δ ι ο σ κ ε υ α σ µ ά τ ω ν  τ ο υ  Ν ό µ ο υ  π ε ρ ί  Ν α ρ κ ω τ ι κ ώ ν  
Β ’  

 
 
1.∆ραστική ουσία: COCAINE  

COCAINE 

2. ∆ραστική ουσία: OPIUM  

DOWER 

3. ∆ραστική ουσία: KETAMINE   

KETAMINE (Νοσοκοµειακή χρήση 
σε Ειδικά κέντρα) 

4. ∆ραστική ουσία: MORPHINE 
HYDROCHLORIDE  

MORPHINE 

5. ∆ραστική ουσία: MORPHINE 
SULFATE  

MONGOL, MORFICONTIN, 
ORAMORPH 

6. ∆ραστική ουσία: OPIUM 
CONCENTRATE  

OPIUM CONCENTRATE 

7. ∆ραστική ουσία:  PETHIDINE 
HYDROCHLORIDE  

PETHIDINE 

 
 
Π ί ν α κ α ς  Ι δ ι ο σ κ ε υ α σ µ ά τ ω ν  τ ο υ  Ν ό µ ο υ  π ε ρ ί  Ν α ρ κ ω τ ι κ ώ ν  

Γ ’  

1. ∆ραστική ουσία:  FENTANYL CITRATE  

ACTIQ, FENTANYL (νοσοκοµειακή χρήση σε Ειδικά 
κέντρα) 

2. ∆ραστική ουσία:  * METHYLPHENIDATE 
HYDROCHLORIDE  

CONCERTA 

Αποκλειστικά από Παιδοψυχιάτρους, Νευρολόγους και 
Ψυχιάτρους. Επίσης και από Παιδονευρολογικά Τµήµατα 
Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων. 

3. ∆ραστική ουσία:  ZIPEPROL DIHYDROCHLORIDE 

DELAVIRAL, DOVAVIXIN, DUO-EXTOLEN, JACTUSS, 
SOUSIBIM 

4. ∆ραστική ουσία:  FENTANYL  

DUROGESIC, FENTADUR, IONSYS ITS (νοσοκοµειακή 
χρήση), MATRIFEN 

5. ∆ραστική ουσία:  * PENTAZOCINE 
HYDROCHLORIDE  

FORTAL 

6. ∆ραστική ουσία:  NALBUPHINE HYDROCHLORIDE  

NUBAIN 

7. ∆ραστική ουσία:  TRAMADOL HYDROCHLORIDE  

OXXALGAN PR, TRAMAL     

8. ∆ραστική ουσία:  * DEXTROPROPOXYPHENE 
HYDROCHLORIDE  

ROMIDON, ZIDERON 

9. ∆ραστική ουσία:  REMIFENTANIL 
HYDROCHLORICE 

ULTIVA(Νοσοκοµειακή χρήση)  
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Φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα χορηγούµενα µε Συνταγή του Ν.3459/06  

(Πίνακας ΓΣ’ του Κ.Ν.Ν.) 

 

Τα φαρµακευτικά ιδιοσκεύασµατα που περιέχουν ΚΩ∆ΕΪΝΗ ανεξάρτητα από την 

ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή χορηγούνται µε συνταγή του Ν. 3459/06 (µονόγραµµη 

θεωρηµένη από τον Υπάλληλο της Υγειονοµικής ή Φαρµακευτικής Υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

που διαχειρίζεται τα στελέχη των συνταγών (έγγραφό µας Π66/242/30-11-05 και Γ55/512/12-12-

05)). Η µονόγραµµη αυτή συνταγή θα φυλάσσεται επί τριετία. 

Συνταγές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε φάρµακα του ΠΙΝΑΚΑ αυτού (πίνακας ΓΣ΄ του Κ.Ν.Ν.) 

δεν χρειάζονται θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό.  

 
Π ί ν α κ α ς  Ι δ ι ο σ κ ε υ α σ µ ά τ ω ν  τ ο υ  Ν ό µ ο υ  π ε ρ ί  Ν α ρ κ ω τ ι κ ώ ν  
Γ Σ ’  

 
1. . ∆ραστική ουσία:  CODEINE 
PHOSPHATE  

CODEINE  

2. . ∆ραστική ουσία:  CAFFEINE/ 
CODEINE PHOSPHATE/ 
PARACETAMOL  

LONARID-N 

3. . ∆ραστική ουσία:  CODEINE 
PHOSPHATE/ PARACETAMOL  

LONALGAL, MEDAMOL 

5.  ∆ραστική ουσία:  CODEINE 
PHOSPHATE/ EPΗΕDRINE 
HYDROCHLORIDE  

 SIVAL B 
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Φαρµακευτικά σκευάσµατα και ιδιοσκευάσµατα χορηγούµενα µε συνταγή του  

Ν .3459/06 (Πίνακας ∆’ του Κ.Ν.Ν.) 

 

Τα φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα που παρατίθενται χορηγούνται µε Συνταγή του 

Ν.3459/06 των οποίων το στέλεχος δεν απαιτείται να είναι θεωρηµένο από τον Υπάλληλο της 

Υγειονοµικής ή Φαρµακευτικής Υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφ’όσον τα ιδιοσκευάσµατα που 

αναγράφονται περιέχουν βενζοδιαζεπίνες (πίνακας ∆’ του Κ.Ν.Ν.). 

Η συνταγή του Ν.3459/06 (µονόγραµµη) θα φυλάσσεται επί τριετία.  

Σε περίπτωση αναγραφής των ιδιοσκευασµάτων του Ν.3459/06 σε επαναλαµβανόµενη 

συνταγή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα πρέπει να εκδίδονται παράλληλα και τρία φύλλα του συνταγολογίου 

του Ν.3459/06, σε κάθε ένα από τα οποία θα αναγράφεται η ποσότητα που αναγράφεται σε 

κάθε ένα φύλλο της επαναλαµβανόµενης συνταγής. 

Απαγορεύεται η χρήση καρµπόν κατά την συνταγογράφηση στις συνταγές του 

Ν.3459/06. Προκειµένου να είναι σαφές ότι πρόκειται για επαναλαµβανόµενες συνταγές τα εν 

λόγω φύλλα πρέπει να σφραγίζονται µε τη σφραγίδα που σφραγίζονται και οι υπόλοιπες 

επαναλαµβανόµενες συνταγές ΙΚΑ-ETAM.  

Συνταγές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε φάρµακα του ΠΙΝΑΚΑ αυτού (πίνακας ∆’ του Κ.Ν.Ν.) δεν 

χρειάζονται θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό. 

 
 

Π ί ν α κ α ς  Ι δ ι ο σ κ ε υ α σ µ ά τ ω ν  τ ο υ  Ν ό µ ο υ  π ε ρ ί  Ν α ρ κ ω τ ι κ ώ ν  
∆ ’  

1. ∆ραστική ουσία:  ZOLPIDEM 
HEMITARTRATE   

ALESPAN, HYPNOFORIN, 
STILNOX (Μέγιστη διάρκεια 
θεραπείας 4 εβδοµάδες), 
ZOLPIDEM/SANDOZ 

2. ∆ραστική ουσία:  
ALPRAZOLAM  

ALPRAZOLAM/GENERICS, 
SATURNIL, XANAX 

3. ∆ραστική ουσία:  
BROMAZEPAM 

ANCONEVRON, LEXOTANIL, 
LIBRONIL-R, NOTORIUM, 
PASCALIUM 

4. ∆ραστική ουσία:  DIAZEPAM 

APOLLONSET, ATARVITON, 
MOZEPAM, NIVALEN, REVAL, 
STEDON, STESOLID 

5. ∆ραστική ουσία:  
CARISOPRODOL 

ARTIFAR, SOMA  

6. ∆ραστική ουσία:  
CARISOPRODOL/ 
PARACETAMOL 
 
RELACTON-C 

7. ∆ραστική ουσία:  PRAZEPAM 

CENTRAC, DEMETONEVRIN 

8. ∆ραστική ουσία:  MIDAZOLAM

DAMIZOL (Νοσοκοµειακή χρήση σε 
ειδικά κέντρα), DORMICUM 
(Νοσοκοµειακή χρήση σε ειδικά 
κέντρα), DORMIXAL  
(Νοσοκοµειακή χρήση σε ειδικά 
κέντρα), 
MIDAZOLAM/B.BRAUN(Νοσοκοµει
ακή χρήση σε ειδικά κέντρα)  

9. ∆ραστική ουσία: 
PHENOBARBITAL/ PHENYTOIN 
SODIUM  

DIPHENAL  

10. ∆ραστική ουσία: CLIDINIUM 
BROMIDE/DIAZEPAM 

DISTEDON 
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11. ∆ραστική ουσία: 
LORAZEPAM 

DORM, MODIUM, 
NEVROGAMMA, NOVHEPAR, 
TAVOR, TITUS, TRANKILIUM 

12. ∆ραστική ουσία: CLOBAZAM 

ETACO, FRISIUM 

13. ∆ραστική ουσία: 
PHENOBARBITAL 

GARDENAL, LUMIDROPS  

14. ∆ραστική ουσία: TRIAZOLAM 

HALCION     

15. ∆ραστική ουσία: 
FLUNITRAZEPAM 

HIPNOSEDON, ILMAN, NEO 
NIFALIUM, NILIUM, VULBEGAL 

16. ∆ραστική ουσία: ZOPICLONE 

IMOVANE 

17. ∆ραστική ουσία: OXAZEPAM 

JANUAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

24. ∆ραστική ουσία: 
CLONAZEPAM 

RIVOTRIL 

25. ∆ραστική ουσία: ZALEPLON 

SONATA  

26. ∆ραστική ουσία: 
BUPRENORPHINE HYDROCH./ 
NALOXONE HYDROCH. 

SUBOXONE (Χορήγηση µόνο από 
ΟΚΑΝΑ) 

27. ∆ραστική ουσία: 
BUPRENORPHINE HYDROCH. 

SUBUTEX (Η διάθεση θα γίνεται 
από εξουσιοδοτηµένα Κέντρα 
Απεξάρτησης) 

28. ∆ραστική ουσία: 
CLORAZEPATE DIPOTASSIUM 

TRANXENE 

29. ∆ραστική ουσία: 
DEXTROMETHORPHAN 
HYDROBR. 

VAPOSYRUP 

18. ∆ραστική ουσία: 
CHLORDIAZEPOXIDE 
/CLIDINIUM BROMIDE 

LIBRAX 

19. ∆ραστική ουσία: MODAFINIL 

MODIODAL 

20. ∆ραστική ουσία: 
TEMAZEPAM 

NORMISON 

21. ∆ραστική ουσία: 
CHLORDIAZEPOXIDE 

OASIL  

22. ∆ραστική ουσία: 
THIOPENTONE SODIUM 

PENTOTHAL (Νοσοκοµειακή 
χρήση), THIOPENTAL 
(Νοσοκοµειακή χρήση) 

23. ∆ραστική ουσία: 
CHLORDIAZEPOXIDE 
HYDROCH/ PROPANTHELINE 
BROMIDE 

PRO-ALUSIN-L 



Φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα χορηγούµενα µε  «Συνταγή ανταγωνιστικών 

ουσιών» 

 

Ιδιοσκευάσµατα για τη θεραπεία της εξάρτησης από αλκοόλη και οπιοειδή (NALOREX, 

NARCAN), για να χορηγηθούν από φαρµακείο θα πρέπει να συνοδεύονται από ειδική συνταγή 

ανταγωνιστικών ουσιών η οποία θα φυλάσσεται επί τριετία (σχ.έγγρ. Γ55/421/12-9-03 µε υπόδειγµα 

συνταγής).  

 
Π ί ν α κ α ς  Ι δ ι ο σ κ ε υ α σ µ ά τ ω ν  π ο υ  χ ο ρ η γ ο ύ ν τ α ι  µ ε  Σ υ ν τ α γ ή  
α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ώ ν  ο υ σ ι ώ ν »  

 
1. ∆ραστική ουσία:  NALTREXONE 
HYDROC. 

 

NALOREX (Με ειδική συνταγή 
ανταγωνιστικών ουσιών 
φυλασσόµενη 3 χρόνια) 

2. ∆ραστική ουσία: NALOXONE 
HYDROC. 

 

NARCAN (Με ειδική συνταγή 
ανταγωνιστικών ουσιών 
φυλασσόµενη 3 χρόνια) 
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Φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα χορηγούµενα µε  «ειδική αιτιολογηµένη συνταγή» 

 

 

Οι από του στόµατος χορηγούµενες κεφαλοσπορίνες γ΄γενεάς και νεώτερες κινολόνες για 

ωτική και οφθαλµική χρήση, που πρέπει να χορηγούνται βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί µε 

τα σχετικά έγγραφά µας (σχετικό 5).Οι συνταγές που αναγράφουν τα παραπάνω αντιβιοτικά υπό 

περιορισµό, θα πρέπει να συνοδεύονται από Ειδική Αιτιολογηµένη Συνταγή φυλασσόµενη επί 

διετία στα φαρµακεία. 

 
Π ί ν α κ α ς  Ι δ ι ο σ κ ε υ α σ µ ά τ ω ν  π ο υ  χ ο ρ η γ ο ύ ν τ α ι  µ ε  ε ι δ ι κ ή  
α ι τ ι ο λ ο γ η µ έ ν η  σ υ ν τ α γ ή  φ υ λ α σ σ ό µ ε ν η  ε π ί  δ ι ε τ ί α   

 
1.∆ραστική ουσία:  
CIPROFLOXACIN HYDROC. 
MONOHYD. 

AFENOXIN, ARISTIN-C, 
BALEPTON, BIOCIPRO, 
BIVORILAN, CIDROPS, 
CIPROFLOXACIN, 
CIPROFLOXACIN/GENERICS, 
CIPROMYCIN, CIPROSPES, 
CIPROXIN, CIPROXIN XR, 
CITROVENOT, DROLL, 
FLOCIPRIN, FORTERRA, 
GINORECTOL, GLOSSYFIN, 
GRENIS-CIPRO, LABENTROL, 
LADININ, LIMOX, NAFLOXIN, 
RAVALTON, REMENA, 
REVIONORM, TOPISTIN, UFEXIL, 
URODIXIN  

2. ∆ραστική ουσία:  
NORFLOXACIN 

ALENBIT, CONSTILAX, 
FLUSEMINAL, GRENIS, 
LORCAMIN, NOROCIN, OVINOL, 
PISTOFIL, SETANOL, SINOBID, 
SOFASIN, STEINACLOX, 
URISOLD, UROSPES-N, 
VETAMOL, ZOLMIC 

3. ∆ραστική ουσία:  
MOXIFLOXACIN 
HYDROCHLORIDE 

AVELOX, OCTEGRA 

4. . ∆ραστική ουσία:  
CEFTIBUTEN 

CAEDAX 

5. ∆ραστική ουσία:  CEFIXIME 

CEFTORAL, COVOCEF-N 

6. ∆ραστική ουσία:  
PRULIFLOXACIN 

CHINOPLUS, GLIMBAX, PRIXINA 

7. ∆ραστική ουσία:  
CIPROFLOXACIN HYDROC. 
MONOH. +HYDROCORTISONE 

CIPROBAY 

8. ∆ραστική ουσία:  ENOXACIN 
SESQUIHYDRATE 

ENOXOR 

9. ∆ραστική ουσία:  OFLOXACIN 

ERMOFAN, EXOCIN, GRENIS-
OFLO, HETACLOXACIN, 
OFLOCOLLYRE, TABRIN, 
URIMAX 

10. ∆ραστική ουσία:  
PEFLOXACIN MESYLATE 

 IDROSTAMIN, LABOCTON, 
LONDOMAN, OBERGAN, 
PEFLACINE 

11. ∆ραστική ουσία:  
NADIFLOXACIN 

NADIXA 

12. ∆ραστική ουσία: 
LOMEFLOXACIN 
HYDROCHLORIDE 

OKACIN  

13. ∆ραστική ουσία: 
CEFPODOXIME PROXETIL 

ORELOX 

14. ∆ραστική ουσία: 
LEVOFLOXACIN 

TAVANIC 
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Φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα χορηγούµενα µε απλή συνταγή φυλασσόµενη επί 

διετία 

 

Τα φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα που παρατίθενται χορηγούνται µε Συνταγή φυλασσόµενη 

επί διετία στα φαρµακεία (ο φαρµακοποιός πρέπει να φυλάσσει φωτοτυπία της συνταγής ή 

αντίγραφο της συνταγής µε καρµπόν σε λευκό φύλλο που φέρει τη σφραγίδα του εκδώσαντος 

ιατρού). 

∆εν περιλαµβάνεται στον παρακάτω Πίνακα, το ιδιοσκεύασµα ZYBAN (δραστικό συστατικό 

Buprobion Hydrochloride) που ενδείκνυται «ως βοήθηµα στην προσπάθεια διακοπής του 

καπνίσµατος σε νικοτινο-εξαρτώµενους ασθενείς, σε συνδυασµό µε την υποστήριξη των κινήτρων του 

καπνιστή» και έχει περιορισµό στον τρόπο διάθεσής του «µε συνταγή φυλασσόµενη επί διετία» 

(απόφαση ΕΟΦ 21405/6-12-02) καθότι δεν συνταγογραφείται ούτε αποδίδεται η δαπάνη για την 

αγορά του στους ασφαλισµένους του Ιδρύµατος, καθώς και κάθε άλλο παρόµοιο προϊόν που βοηθά 

τους καπνιστές να απαλλαγούν από το κάπνισµα (Γεν. έγγρ. µε αριθµ.πρωτ. Π83/73/18-6-93).     

Π ί ν α κ α ς  Ι δ ι ο σ κ ε υ α σ µ ά τ ω ν  π ο υ  χ ο ρ η γ ο ύ ν τ α ι  µ ε  α π λ ή  
σ υ ν τ α γ ή  φ υ λ α σ σ ό µ ε ν η  ε π ί  δ ι ε τ ί α  

 
1.∆ραστική ουσία: 
ISOTRETINOIN 
 
ACCURAN, A-CNOTREN, 
CURACNE, ISOTROIN, 
POLICANO, REDUCAR, 
ROACCUTAN, TRETIN  
 
Mε συνταγή δερµατολόγου. 
2. ∆ραστική ουσία: BIPERIDEN 
HYDROC. 
 
AKINETON 
3. ∆ραστική ουσία: 
NANDROLONE DECANOATE 
 
ANABOLIN, DECA-DURABOLIN, 
EXTRABOLINE, NANDROLONE 
DECANOATE, NANDROLONE 
DECANOATE/NORMA 

4. ∆ραστική ουσία: MENING 
TYPE C VACCINE CONJ TO 
DIPTH PROTEIN 
 
MENINGITEC, MENINVACT, 
MENJUGATE 
5. ∆ραστική ουσία: 
MENNINGOCOCCAL 
POLYSACCHARIDE 
CONJUGATED TO TETANUS 
TAXOID (GROUP C) 
 
NEISVAC-C 

6. ∆ραστική ουσία: ACITRETIN 
 
NEOTIGASON 
 
Mε συνταγή δερµατολόγου. 

 

Τα αρµόδια όργανα που διενεργούν ελέγχους τόσο για τη συνταγογράφηση όσο και για τη 

χορήγηση των φαρµάκων του εγγράφου αυτού οφείλουν, σύµφωνα µε το σχετικό (4) να 

αναφέρουν στην Υπηρεσία µας τις διαπιστούµενες παραβάσεις του Ν.3459/06.  

 11



Στη συνέχεια σας παραθέτουµε αποσπάσµατα του εγγράφου Υ6β/1565/15-3-94 που 

αφορά οδηγίες για τη διαδικασία καταστροφής των ναρκωτικών φαρµάκων των οποίων έχει 

λήξει η ισχύς και έχουν καταστεί ακατάλληλα προς χρήση, εκτός αυτών του Μονοπωλίου: 

«Φαρµακευτικά προϊόντα τα οποία εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν.1729/87 (νυν Ν. 

3459/06), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του Ν.2161/93 και τα οποία 

για οποιανδήποτε αιτία έχουν χαρακτηρισθεί ακατάλληλα, καταστρέφονται µία φορά το χρόνο 

εντός του µηνός Απριλίου, σε τόπο και χρόνο που καθορίζει ο Νοµάρχης µε Απόφαση, παρουσία 

αρµόδιου υπαλλήλου της ∆/νσης Υγείας Πρόνοιας της οικείας Νοµαρχίας. Με την ίδια απόφαση 

ρυθµίζεται και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς τις ∆/νσεις Υγείας των οικείων 

Νοµαρχιών. Μετά το πέρας της καταστροφής συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο το οποίο 

υποβάλλεται στην οικεία Υπηρεσία της Νοµαρχίας και στη ∆/νση Φαρµάκων-Φαρµακείων του 

Υπουργείου.» 

Σηµειώνεται ότι µέχρι να εκδοθούν οι νέες διπλότυπες συνταγές του Ν.3459/06 όσοι 

ιατροί (ανεξαρτήτως ειδικότητας) συνταγογραφούν τα παρακάτω ιδιοσκεύασµατα θα 

µπορούν να χρησιµοποιούν τα ήδη υπάρχοντα συνταγολόγια του Ν.1729/87. 

Οι κ.κ.∆ιευθυντές των Μονάδων Υγείας και οι Π.Υ.Υ. παρακαλούνται να φροντίσουν για 

 την κοινοποίηση του εγγράφου αυτού στους ιατρούς (από 1 αντίγραφο). 

 

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                             Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

1. Γραφείο ∆ιοικητή 
2. Γραφεία Υποδιοικητών                                                              K. ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ 

           κ.Κυρζόπουλου       
           κ.Αµπατζόγλου            

3.  Γραφείο Γ.∆.Υ.Υ.                     
4. ∆/νση Υγειονοµικών Υπηρεσιών              
5. Ιατρείο ∆ιοίκησης      
6. Στο Αρµόδιο Τµήµα (20)                                                                 
7. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας                    
8. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης                              
9. ΣΕΥΠΙΚΑ Πειραιώς 28,104 31 Αθήνα                                                     
10. ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ  Πειραιώς 28,104 31 Αθήνα                           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ             
11. ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ                                                                                         ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

                                                                                                                                      & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
                 ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΥΜΠΛΗ 
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