
 
 

ΘΔΜΑ: «πκκεηνρή αζθαιηζκέλσλ ζηελ αγνξά θαξκάθσλ». 

 

αο ελεκεξώλνπκε όηη ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Φ42000/νηθ.2555/353 Κνηλή 

Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο − Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (ΦΔΚ Β’, 497) δεκνζηεύηεθε θαηάινγνο παζήζεσλ, ηα 

θάξκαθα ησλ νπνίσλ ρνξεγνύληαη κε κεησκέλε ή κεδεληθή ζπκκεηνρή ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ. 

πγθεθξηκέλα ζηνπο δηθαηνύρνπο εμσλνζνθνκεηαθήο θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ησλ 

Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Φ.Κ.Α.), αλεμάξηεηα από ηελ νλνκαζία θαη ηε 

λνκηθή ηνπο κνξθή θαζώο θαη ηνπ Οίθνπ Ναύηνπ, ρνξεγνύληαη ηα θάξκαθα κε 

ζπκκεηνρή 10% επί ηεο δηαηηκεκέλεο αμίαο ηνπ θαξκάθνπ ή κε κεδεληθή ζπκκεηνρή 

για ηην ανηιμεηώπιζη ή θεπαπεία ηων σπόνιων παθήζεων, σο εμήο: 

Α. πκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζε ποζοζηό 10% γηα ηνπο πάζρνληεο από: 

1. Νόζν ηνπ Parkinson θαη δπζηνλίεο 

2. Άπνην δηαβήηε 

3. Υξόληα ξεπκαηηθή βαιβηδνπάζεηα θαη ινηπέο βαιβηδνπάζεηεο, ρξόληα πλεπκνληθή 

θαξδηνπάζεηα θαη ζπγγελή θαξδηνπάζεηα 

4. πζηεκαηηθό εξπζπκαηώδε ιύθν, ζθιεξνδεξκία, δεξκαηνκπνζίηε, αγγεηίηηδεο, 

ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, αγγπισηηθή ζπνλδπιναξζξίηηδα, ςσξηαζηθή αξζξίηηδα 

5. Οζηενπόξσζε θαη λόζν Paget 

6. Μπαζζέλεηα 

7. Φπκαηίσζε 

8. Υξόληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα 
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9. Κιεξνλνκηθό αγγεηννίδεκα 

10. Αδέλσκα ππόθπζεο 

11. Διθώδε θνιίηηδα, λόζν GROHN, ζύλδξνκν βξαρέσο εληέξνπ 

12. Κίξξσζε ηνπ ήπαηνο 

13. πγγελή ηρζύαζε 

14. Νόζν ηνπ WILSON 

15. αθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ ΙΙ 

Β. Μηδενική (0%) ζςμμεηοσή γηα ηνπο πάζρνληεο από: 

1. Νενπιάζκαηα όισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ιεπραηκηώλ 

2. αθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ Ι 

3. Φπρώζεηο 

4. Δπηιεςία θαη ινηπέο επηιεπηηθέο θαηαζηάζεηο 

5. Mεζνγεηαθή αλαηκία, δξεπαλνθπηηαξηθή θαη κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, 

νκόδπγε κεζνγεηαθή αλαηκία, ελδηάκεζε κεζνγεηαθή αλαηκία θαη νκόδπγε 

δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία 

6. Ιδηνπαζή αηκνιπηηθή αλαηκία − ζξνκβνπεληθή πνξθύξα 

7. Νπρηεξηλή παξνμπζκηθή αηκνζθαηξηλνπξία 

8. Αηκνξξνθηιία (αληηαηκνξξνθηιηθνί παξάγνληεο) 

9. Τπνθπζηνγελή λαληζκό (απμεηηθή νξκόλε) 

10. Κπζηηθή Ίλσζε (θπζηηθή ηλώδε λόζν, ηλνθπζηηθή λόζν) 

11. Αγγεηνπάζεηα BURGER 

12. Άλνηα, λόζν Alzheimer θαη λόζν Charcot 

13. Υξόληα επαηίηηδα Β θαη C 

14. Νόζν Wilson (επαηνθαθνεηδή εθθύιηζε) 

15. Γιπθνγνλίαζε – γιπθνγνλίαζε ηύπνπ ΙΒ 

16. Νόζν Gaucher 

17. Έιιεηςε νξληζν−θαξβακπιν−ηξαλζθεξάζε 

18. Πλεπκνληθή ππέξηαζε 

19. Υξόληα λεθξηθή λόζν, ζηάδην 3 θαη 4 

20. Νεθξηθή αλεπάξθεηα, πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε 

21. Νόζν Niemann−Pick ηύπνπ C 

22. Τπεξθαηλπιαιαληλαηκία 

23. θιήξπλζε θαηά πιάθαο 

Γελ θαηαβάιινπλ ζπκκεηνρή γηα όια ηα θάξκαθα πνπ ρνξεγνύληαη γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο, νη μεηαμοζσεςθένηερ ζπκπαγώλ ή ξεπζηώλ 

νξγάλσλ θαη ηζηώλ, θαζώο θαη νη παπαπληγικοί θαη ηεηπαπληγικοί. 

Γελ θαηαβάιινπλ ζπκκεηνρή νη πάζρνληεο από ην ζύλδξνκν επίθηεηεο αλνζνινγηθήο 

αλεπάξθεηαο (AIDS), γηα ηα ανηιππεηποϊκά θάξκαθα. 

Πνζνζηό ζπκκεηνρήο 10% θαηαβάιιεηαη από ηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ ΔΚΑ θαη ηα 

πξνζηαηεπόκελα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, γηα όια ηα θάξκαθα. 

Γελ θαηαβάιιεηαη ζπκκεηνρή, γηα θάξκαθα πνπ ρνξεγνύληαη θαηά ηελ πεξίνδν κύηζηρ 

θαη λοσείαρ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επγαηικών αηςσημάηων, γηα θάξκαθα πνπ 

πξνκεζεύνληαη νη αζθαιηζκέλνη ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. από ηα θαξκαθεία ή ηηο απνζήθεο ηνπ 

Οξγαληζκνύ, γηα θάξκαθα πνπ πξνκεζεύνληαη από ηα θαξκαθεία ησλ Κξαηηθώλ 

ΑΔΑ: Β44ΘΟΞ7Μ-ΜΕΣ



Ννζνθνκείσλ θαζώο θαη γηα ηνλ ππνρξεσηηθό εκβνιηαζκό, βάζεη ηνπ Δζληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο Δκβνιηαζκνύ, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά. 

Ο Δζληθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθνπ (ΔΟΦ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ζύληαμεο 

θαηαιόγνπ θαηάηαμεο ησλ θαξκάθσλ (δξαζηηθέο νπζίεο κε ηηο αληίζηνηρεο εκπνξηθέο 

νλνκαζίεο ηνπο) αλά ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία, ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα θαηάηαμεο 

«αλαηνκηθήο, ζεξαπεπηηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο ATC» ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ 

Τγείαο, αληηζηνηρίδνληαο ζην θάζε θάξκαθν ην πξνβιεπόκελν πνζνζηό ζπκκεηνρήο 

θαη ν νπνίνο δεκνζηνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΟΦ θαη θνηλνπνηείηαη ζηε 

Γηεύζπλζε Αζθάιηζεο Αζζέλεηαο θαη Μεηξόηεηαο, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (Γ.Γ.Κ.Α.) θαη ζηνπο ΦΚΑ, ζηνπο Φαξκαθεπηηθνύο 

πιιόγνπο θαη ζηνπο Καηόρνπο Άδεηαο Κπθινθνξίαο (ΚΑΚ) θαξκαθεπηηθώλ 

πξντόλησλ. Η επζύλε επηθαηξνπνίεζεο ηνπ θαηαιόγνπ ιόγσ εηζόδνπ ζηελ θπθινθνξία 

λέσλ θαξκάθσλ αλήθεη από θνηλνύ ζηνλ ΔΟΦ, ζηε Γηεύζπλζε Αζθάιηζεο Αζζέλεηαο 

θαη Μεηξόηεηαο ηεο Γ.Γ.Κ.Α. θαη ζηνπο ΦΚΑ. 

Χο εθ ηνύηνπ ε εθαξκνγή ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ζα γίλεη όηαλ ζπληαρζεί ν 

αλσηέξσ θαηάινγνο θαη ζαο θνηλνπνηεζεί από ηελ Τπεξεζία καο. 
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