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Θέμα: Καταβολή τέλους εισόδου ένταξης στη θετική λίστα 

Χαλάνδρι, 13 Ιανουαρίου 2014  

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Σε συνέχεια της από 13/1/2014 επιστολής του κ. Χούλη, Προέδρου της Ειδικής 
Επιτροπής Κατάρτισης Θετικού Καταλόγου, με την οποία καλούνται οι εταιρείες να 
καταβάλουν το τέλος εισόδου στη θετική λίστα για τα νέα φαρμακευτικά προϊόντα 
τους, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο ακόλουθο ζήτημα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 3816/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
ισχύει, για κάθε νέο φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα, που θα εγκρίνεται στο θετικό 
κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων θεσπίζεται πάγια εφάπαξ εισφορά, ως 
τέλος εισόδου, ποσού δύο χιλιάδων ευρώ για την πρώτη περιεκτικότητα και 
χιλίων ευρώ για καθεμία από τις υπόλοιπες περιεκτικότητες του. 

Στη συνέχεια εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104744 (ΦΕΚ 
2912/Β/30.10.2012) η οποία κατά παράβαση της ανωτέρω νομοθετικής διάταξης 
προβλέπει ότι για κάθε νέο φάρμακο που θα ενταχθεί στη λίστα θα καταβληθεί από 
τους ΚΑΚ στον ΕΟΠΥΥ εφάπαξ εισφορά δύο χιλιάδων ευρώ για κάθε μορφή, 
περιεκτικότητα και δοσολογία. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει με σαφήνεια ότι η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση 
έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον εξουσιοδοτικό νόμο και ως εκ τούτου δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να τύχει εφαρμογής. 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους και έως ότου τροποποιηθεί η ανωτέρω Υπουργική 
Απόφαση, ώστε να είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία, παρακαλείσθε όπως 
δώσετε εντολή στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο της χρηστής 
διοίκησης να εφαρμόσει τον ισχύοντα νόμο, ο οποίος σε κάθε περίπτωση έχει 
ανώτερη τυπική ισχύ και ως εκ τούτου υπερισχύει της Υπουργικής Απόφασης.  

Με εκτίμηση, 
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