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 Κ. Πρόεδρε, 

 Πολύ πρόσφατα λάβαμε γνώση ότι δυνάμει της υπ’ αριθμόν 83475/09.7.2019 

αποφάσεως του προηγούμενου Προέδρου του Ε.Ο.Φ. εγκρίθηκε η δωρεάν διάθεση 

δειγμάτων του φαρμακευτικού σκευάσματος TRELEGY ELLIPTA INH.PD.DOS 

(92+55+22) μg/DOSE ως μέσο εξοικείωσης και εκπαίδευσης των ιατρών. Η ανωτέρω 

απόφαση του προηγούμενου Προέδρου του Ε.Ο.Φ. επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμόν Ο-

281/8
η 

Συνεδρίαση/28.11.2019 αποφάση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. 

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, για πρώτη 

φορά από την δημοσίευση της υπ’ αριθμόν Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 

1049/29.4.2013) εφαρμόζεται το άρθρο 128 αυτής και επετράπη η δωρεάν χορήγηση 

δειγμάτων φαρμακευτικών σκευασμάτων από φαρμακευτική εταιρεία προς τους 

ιατρούς. 

 Το άρθρο 16 παρ. 6 ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 παρ. 3 του Ν. 

1316/1983, ορίζει ότι: «Απαγορεύεται απολύτως η πώληση ή χορήγηση με ανταλλάγματα 

των προϊόντων που παραχωρήθηκαν δωρεάν. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου 

απαγορεύεται η παρασκευή, εισαγωγή, χορήγηση και κατοχή δειγμάτων από 

Φαρμακευτικές Βιομηχανίες ή Εμπορικές Επιχειρήσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

μπορεί να επιτραπεί η χορήγηση δειγμάτων με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του 
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Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. με την οποία καθορίζονται οι όροι παραγωγής ή εισαγωγής και 

διάθεσης των δειγμάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια». 

 Συνεπώς προκειμένου να επιτραπεί η χορήγηση δειγμάτων φαρμακευτικών 

σκευασμάτων απαιτείται αφενός μεν να συντρέχουν εξαιρετικές συνθήκες, 

αφετέρου δε να εκδοθεί ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. 

 Είναι απολύτως σαφές ότι εν προκειμένω ΟΥΔΕΜΙΑ εκ των ανωτέρω 

προϋποθέσεων που ορίζει ο Νομοθέτης, πληρούται, ώστε νομίμως να χορηγούνται 

δωρεάν δείγματα φαρμακευτικών σκευασμάτων.  

Ούτε συντρέχουν εξαιρετικές συνθήκες για την δωρεάν χορήγηση δειγμάτων 

του φαρμακευτικού σκευάσματος TRELEGY ELLIPTA INH.PD.DOS (92+55+22) 

μg/DOSE, ούτε η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. είναι ειδικώς αιτιολογημένη προς 

τούτο. 

Ως εκ τούτου, η ανωτέρω απόφαση του τότε Προέδρου του Ε.Ο.Φ. καθώς και η 

απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. με την οποία επικυρώθηκε η εν λόγω απόφαση του 

Προέδρου του Ε.Ο.Φ., είναι απολύτως εσφαλμένες και αντίκεινται στην κείμενη 

φαρμακευτική νομοθεσία.  

Ο Νομοθέτης σοφά έχει θέσει τις ανωτέρω προϋποθέσεις, έχοντας υπ’ όψιν ότι 

το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται αποκλειστικά και μόνο δια χειρός 

φαρμακοποιού (άρθρο 4 του Ν. 1963/1991) και διατίθενται μόνο από τα φαρμακεία 

(άρθρο 1 του ΠΔ 312/1992 και άρθρο 13 παρ. 1 του ΝΔ 96/1973). Αλίμονο αν όλες οι 

φαρμακευτικές εταιρείες έκαναν χρήση της ανωτέρω διατάξεως και χορηγούσαν 

ανεξέλεγκτα δωρεάν δείγματα στους ιατρούς, χωρίς να πληρούνται οι ανωτέρω 

προϋποθέσεις, όπως συνέβη εν προκειμένω. Με την πρόφαση της διάθεσης δειγμάτων, 

πλείστα όσα φαρμακευτικά σκευάσματα θα μπορούσαν να διατίθενται εν τέλει από 

τους ιατρούς απευθείας στους ασθενείς. 

Ευνόητον είναι ότι στην περίπτωση επικρατήσει η ανωτέρω πρακτική, τίθενται 

σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και προστασίας της Δημόσιας Υγείας (τόπος και τρόπος 

φύλαξη των φαρμακευτικών σκευασμάτων, επιλεκτική χορήγηση των φαρμακευτικών 

σκευασμάτων από τους ιατρούς στους ασθενείς κλπ).  

Πέραν των ανωτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι αντιπρόσωποι της Φαρμακευτικής 

Εταιρείας ζήτησαν από τους ιατρούς να υπογράψουν δήλωση- αίτηση χορήγησης των 

επίμαχων φαρμακευτικών προϊόντων. Η συγκεκριμένη πρακτική προκαλεί μείωση 

του κύκλου εργασιών των φαρμακοποιών και απώλεια του πόρου 4%ο υπέρ του 

ΠΦΣ, καθώς και μείωση του κύκλου εργασιών των φαρμακαποθηκών.  



Επιπλέον εγκαινιάζεται μια μεθόδευση ενός αθέμιτου ανταγωνισμού, η οποία 

διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς του φαρμάκου. Η επίκληση της 

εταιρείας για δήθεν εκπαιδευτικούς λόγους είναι προσχηματική γιατί η ανάγκη αυτή 

μπορούσε να ικανοποιηθεί χωρίς τη χρήση του πραγματικού σκευάσματος (αλλά με 

κάποιο εικονικό). Επίσης, είναι σε όλους γνωστό ότι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός 

Σύλλογος υλοποιεί ένα πανελλαδικής εμβέλειας επιμορφωτικό - εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για την ορθή χρήση των αναπνευστικών συσκευών σε συνεργασία με τις 

Ιατρικές Σχολές ελληνικών πανεπιστημίων, το οποίο πρόγραμμα θα μπορούσε 

κάλλιστα να καλύψει την ανωτέρω ανάγκη. 

Είναι προφανές επίσης κ. Πρόεδρε, ότι η ως άνω αναφερόμενη καταχρηστική 

πρακτική δημιουργεί ένα αντιθεσμικό προηγούμενο το οποίο μπορεί να βρει και αλλού 

μιμητές με πολλές δυσμενείς επιπτώσεις για όλες τις πλευρές. 

Καταλήγοντας, είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της 

εταιρείας δυναμιτίζει την καλή σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στην 

εταιρεία και στον φαρμακευτικό κλάδο. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις 

νόμιμες ενέργειες προκειμένου να ανακληθεί η υπ’ αριθμόν 83475/09.7.2019 απόφαση 

του προηγούμενου Προέδρου του Ε.Ο.Φ. με την οποία εγκρίθηκε η δωρεάν διάθεση 

δειγμάτων του φαρμακευτικού σκευάσματος TRELEGY ELLIPTA INH.PD.DOS 

(92+55+22) μg/DOSE, καθώς και η υπ’ αριθμόν Ο-281/8
η 

Συνεδρίαση/28.11.2019 

απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. με την οποία επικυρώθηκε η εν λόγω απόφαση του 

προηγουμένου Προέδρου του Ε.Ο.Φ.  

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το ενδιαφέρον Σας, είμαστε δε στην 

διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.  

 

Με εκτίμηση 

  


