
  
ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή νέων συμμετοχών ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων». 

ΣΧΕΤΙΚΟ: Τα υπ’ αριθμ. 9111/12-03-2012 και 20447/26-04-2012 έγγραφα ΕΟΠΥΥ  

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι στις 

15/05/2012 κοινοποιήθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου 

επικαιροποιημένοι κατάλογοι με τις δραστικές ουσίες και τα αντίστοιχα προς αυτές 

κυκλοφορούντα προϊόντα, που περιλαμβάνονται στον ισχύοντα Θετικό Κατάλογο και 

στο Συμπλήρωμα αυτού, και τα οποία ορίζονται ως θεραπεία, βάσει των 

εγκεκριμένων τους ενδείξεων για τις δημοσιευμένες παθήσεις, η φαρμακοθεραπεία 

των οποίων αποζημιώνεται με μειωμένη (10%) ή συμμετοχή μηδέν (0%) του 

ασφαλισμένου στα φάρμακα.  

Επισημαίνονται τα παρακάτω: 

1. Για τα υπόλοιπα φάρμακα του Θετικού Καταλόγου, η συμμετοχή του 

ασφαλισμένου είναι 25%, εκτός αν αυτά εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 

3816/2010.  

2. Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ42000/οικ.2555/353 (ΦΕΚ Β΄497/2012) οι 

πάσχοντες από παραπληγία, τετραπληγία, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή 

ρευστών οργάνων και ιστών, οι γυναίκες κατά την περίοδο της κύησης και 

της λοχείας και οι εργαζόμενοι που έτυχαν σε εργατικό ατύχημα δικαιούνται 

0% συμμετοχή για όλα τα φάρμακα. Επίσης, με συμμετοχή του 

ασφαλισμένου 0% χορηγούνται τα φάρμακα από τα φαρμακεία των 

νοσοκομείων και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.  

3. Για τους δικαιούχους ΕΚΑΣ, η γενική συμμετοχή στα φάρμακα είναι 10% 

και 0% για τις παθήσεις που εμπίπτουν στην μηδενική συμμετοχή. 
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Αθήνα, 21/05/2012 

 

Αρ. Πρωτ.: 21911 

Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 

Υπηρεσιών υγείας 

Προς:   

1.  Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ 

2. Διοικήσεις Υγειονομικών 

Περιφερειών Ε.Σ.Υ. 

3. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 

(Πλουτάρχου 3, ΤΚ 10675, Αθήνα) 

4. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο 

(Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου, 

Αθήνα, ΤΚ 11854) 

 

Δ/νση: Φαρμάκου 

Τμήμα: Παρακολούθησης & Αξιοποίησης 

Ελέγχων 

Πληροφορίες:  

Τηλ.: 2106871755 Fax: 2106871792 

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι 

E-mail: d6@eopyy.gov.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΈΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΔΑ: Β492ΟΞ7Μ-ΙΙΨ



Οι κατάλογοι μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ www.eof.gr, 

στην οποία θα πρέπει να ανατρέξουν οι ιατροί που συνταγογραφούν για 

ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να ενημερωθούν και να εφαρμόσουν την 

Υπουργική Απόφαση για τη συμμετοχή ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων, όπως 

καταγράφεται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας (1) και κατ’ αντιστοιχία με τους 

προαναφερόμενους καταλόγους. 

 

Τέλος, σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται 

τακτικά την ανωτέρω ιστοσελίδα, προκειμένου νε ενημερώνονται για τις 

τροποποιήσεις ή μεταβολές που μπορεί να προκύψουν στους καταλόγους, από 

επικαιροποίηση τους, λόγω εισόδου στην κυκλοφορία νέων φαρμάκων.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 

 

 

Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ 

 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Γρ. Προέδρου 

2. ΚΜΕΣ, Πειραιώς 181, 11853 Αθήνα 

3. ΗΔΙΚΑ Λ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40, 11745 Αθήνα 

4. ΥΠΕΔΥΦΚΑ Σταδίου 29, ΤΚ 101 10 Αθήνα 
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