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Χαλάνδρι, 18 Απριλίου 2012 

Θέµα: Αποζηµίωση φαρµάκων βάσει του νέου επικαιροποιηµένου Μνηµονίου 

– Μαρτίου 2012 

Aξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε να θέσουµε υπόψη σας το πολύ σηµαντικό θέµα 
της αποζηµίωσης των φαρµάκων και τη διάσταση που έχει δηµιουργηθεί µεταξύ της 
εθνικής νοµοθεσίας και του νέου επικαιροποιηµένου Μνηµονίου του Μαρτίου 2012.  

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 7 περ. β του Ν. 4052/2012, όπως 
ισχύει σήµερα, προβλέπεται ότι: Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αποζηµιώνουν τα 
φάρµακα που προστατεύονται από καθεστώς διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας  δραστικής 
ουσίας και έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα µετά την 1.1.2012, εφόσον 
αποζηµιώνονται από την Κοινωνική ασφάλιση στα 2/3 κρατών – µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τουλάχιστον σε 12 κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , οι 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης των οποίων αποζηµιώνουν τα φάρµακα αφότου έχουν 
αξιολογηθεί από έγκυρους οργανισµούς αξιολόγησης των οικονοµικών τεχνολογιών 
της Υγείας, µε την προϋπόθεση της πλήρους τήρησης της Κοινοτικής Οδηγίας περι 
διαφάνειας ΕΚ 89/105-/ΕΟ. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε το νέο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο του Μαρτίου 2012, 
αναφέρεται ρητά ότι η Κυβέρνηση αποφασίζει για την αποζηµίωση των πρόσφατα 
πατενταρισµένων φαρµάκων µε βάση αντικειµενικά κριτήρια, και λαµβάνονται υπόψη 
βέλτιστες πρακτικές που προκύπτουν από αξιολόγηση των οικονοµικών τεχνολογιών 
της υγείας (Health Technology Assessment) που διενεργείται σε άλλα κράτη-µέλη σας 
ΕΕ και αφορά τη σχέση κόστους-αποτελεσµατικότητας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να 
εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις που προβλέπονται από την Οδηγία της ΕΕ 89/105.   

Ως εκ τούτου, προτείνεται η διατύπωση τροπολογίας νόµου που θα ενσωµατώνει 
στην ελληνική έννοµη τάξη την ανωτέρω διάταξη του Μνηµονίου ως ακολούθως: 

«Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα αποζηµιώνουν τα φάρµακα που προστατεύονται 
από καθεστώς διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα µετά την 1.1.2012, µε βάση αντικειµενικά και επαληθεύσιµα κριτήρια σύµφωνα 
µε την Κοινοτική Οδηγία 89/105 και  ενσωµατώνοντας τις αποφάσεις που προκύπτουν 
από αξιολόγηση των οικονοµικών τεχνολογιών της υγείας (Health Technology 
Assessment) που διενεργείται σε άλλα κράτη-µέλη της ΕΕ και αφορά τη σχέση 
κόστους-αποτελεσµατικότητας». 
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Παρακαλούµε για τις άµεσες ενέργειές σας προκειµένου να ενσωµατωθούν στην 
ελληνική έννοµη τάξη οι ρυθµίσεις του νέου Μνηµονίου και να αντικατασταθεί η 
προηγούµενη ρύθµιση η οποία καταδικάζει και τιµωρεί τον Έλληνα ασθενή να µην έχει 
πρόσβαση στα νέα και καινοτόµα φάρµακα.  

 

Με εκτίµηση, 

   

 
 
 
 

Κωνσταντίνος M. Φρουζής     Πασχάλης Αποστολίδης 
Πρόεδρος  `          Αντιπρόεδρος 

 

 

 


