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Χαλάνδρι, 21 Μαΐου 2012 

Θέµα: Αναγραφή συµµετοχής ασθενών επί της συσκευασίας των φαρµάκων 

Αγαπητέ κύριε Τούντα, 

Σύµφωνα µε το άρθρο 75 της Υπουργικής Απόφασης ∆ΥΓ3α/83657/06 (ΦΕΚ 
59/Β/24.1.06), µε την οποία ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη η Οδηγία 
2001/83, ένα από τα υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στην 
ταινία γνησιότητας επί της συσκευασίας του φαρµάκου είναι οι όροι απόδοσης της 
δαπάνης αγοράς του φαρµάκου από τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης. Ο 
κοινοτικός νοµοθέτης δηλαδή µε τη ρύθµιση αυτή εντάσσει και τα ποσοστά 
συµµετοχής του ασθενούς µεταξύ των υποχρεωτικών στοιχείων που πρέπει να 
αναγράφονται στην συσκευασία του κάθε φαρµάκου. 

Εντούτοις, το άρθρο 38 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2.11.2011) το οποίο 
καθορίζει τα ποσοστά συµµετοχής των ασθενών, δεν προβλέπει την αναγραφή 
αυτών επί της συσκευασίας των φαρµάκων και µε τον τρόπο αυτό έρχεται σε 
αντίθεση µε την ως άνω ρύθµιση της Οδηγίας 2001/83 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
ίδιο ισχύει και µε την Υπουργική Απόφαση Φ42000/οικ.2555/353 (ΦΕΚ 
497/Β/2012), η οποία καθορίζει τον κατάλογο των παθήσεων τα φάρµακα των 
οποίων χορηγούνται µε µειωµένη ή µηδενική συµµετοχή των ασφαλισµένων και 
βάσει της οποίας ο ΕΟΦ αναρτά στην ιστοσελίδα του κατάλογο κατάταξης των 
φαρµάκων (δραστικές ουσίες και τις εµπορικές ονοµασίες), αντιστοιχίζοντας στο 
κάθε φάρµακο µε το προβλεπόµενο ποσοστό συµµετοχής. 

Συνεπώς, θα πρέπει να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση από την οποία να προκύπτει 
µε σαφήνεια ότι η αντιστοίχιση που κάνει ο ΕΟΦ στο κάθε φάρµακο µε το 
προβλεπόµενο ποσοστό συµµετοχής θα αναγράφεται και στη κάθε συσκευασία των 
φαρµακευτικών προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί δραστική µείωση της 
φαρµακευτικής δαπάνης καθόσον τα ποσοστά συµµετοχής των ασθενών θα 
εφαρµόζονται σωστά.  

Με εκτίµηση, 

 
     
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης      Πασχάλης Αποστολίδης 
Γενικός ∆ιευθυντής            Αντιπρόεδρος 


