
MEMO 

 
Σήµερα, ∆ευτέρα 5 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 11:30 έλαβε χώρα συνάντηση στον 
ΕΟΦ µε θέµα τα διαδικαστικά ζητήµατα εφαρµογής της λίστας. Συµµετείχαν οι κ.κ.: 
Μ. Σκουρολιάκου, Π. Βασιλάκης, Φ. Μαγγαλούσης, Σ. Μελά, Θ. Κωλέτης, Μ. 
Ολλανδέζος, Κ. Παναγούλιας, Π. Τσίτσιος και Μ. Τζεν.  
 
Η κα Σκουρολιάκου ενηµέρωσε τους παρευρισκοµένους ότι αύριο το πρωί θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ η λίστα φαρµάκων µε την κατηγοριοποίηση 
που ακολουθήθηκε τελικά και το ΚΗΘ κάθε φαρµάκου που έχει συµπεριληφθεί σε 
αυτήν. Οι τιµές αναφοράς θα γνωστοποιηθούν σε κάθε εταιρεία χωριστά. Στη λίστα 
περιλαµβάνονται φάρµακα κυκλοφορούντα έως και τον Μάιο. Ο κ. Βασιλάκης 
κατάστησε σαφές ότι βάσει της νοµοθεσίας ο ΕΟΦ είναι αποκλειστικά αρµόδιος σε 
πρακτικό επίπεδο για τα διαδικαστικά ζητήµατα εφαρµογής της λίστας και την 
παροχή γραµµατειακής υποστήριξης. Ως εκ τούτου σκοπός της συνάντησης είναι η 
εξεύρεση πρακτικών λύσεων στη διαδικασία υποβολής των απαραίτητων εγγράφων 
σύµφωνα µε τα οποία η κάθε εταιρεία θα δηλώσει τη συµφωνία της για την ένταξη 
των προϊόντων της στη λίστα. Στο πλαίσιο αυτό συµφωνήθηκε: 
 

1) Οι αιτήσεις για ένταξη στη λίστα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και 
ταχυδροµικώς. Αριθµό πρωτοκόλλου θα λαµβάνουν οι αιτήσεις µε βάση τη 
χρονική προτεραιότητα παραλαβής του e-mail από τον ΕΟΦ και αυθηµερόν 
θα πρέπει να υποβάλλονται εντύπως. Εντός 2 ηµερολογιακών ηµερών οι 
ενδιαφερόµενες εταιρείες θα έχουν προθεσµία για να υποβάλλουν στον ΕΟΦ 
και τα σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα τεκµηρίωσης της αίτησης. Εντύπως 
θα κατατίθενται και οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις. Ο ΕΟΦ θα εκδώσει 
σχετική εγκύκλιο και ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο θα πρέπει να 
συµπληρώσουν οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να συµπληρωθεί  
ξεχωριστό έντυπο για κάθε µορφή και περιεκτικότητα.  
 

2) Ο κ. Βασιλάκης συµφώνησε µε το αίτηµα του ΣΦΕΕ ότι πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων (ουσιαστικών και 
τυπικών) πριν εφαρµοστεί η λίστα και κατατεθούν οι υπεύθυνες δηλώσεις. 
Κατέστη ωστόσο σαφές ότι δεν είναι εφικτό να υποβληθούν οι υπεύθυνες 
δηλώσεις µε επιφύλαξη εκ µέρους των επιχειρήσεων. Επίσης, ο κ. 
Βασιλάκης επεσήµανε ότι προκείµενου οι ενστάσεις να εξεταστούν από 
δευτεροβάθµιο όργανο θα πρέπει να τροποποιηθεί ο νόµος, µία διαδικασία η 
οποία είναι αρκετά χρονοβόρα.  
 

3) Ζητήθηκε και πάλι η λίστα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ για 
παρατηρήσεις προτού υπογραφεί και σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς 
δηµοσίευση.  

 


