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Καθ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ  
κα Μ. Σκουρολιάκου, Αντιπρόεδρο ΕΟΦ  
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Χαλάνδρι, 10 Φεβρουαρίου 2011  

 
 

Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, 

Μετά τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της ΚΥΑ υπ’ αριθµ. 
∆ΥΓ3α/οικ.2466 (ΦΕΚ 58, Β) (επισυνάπτεται), και σε συνέχεια της από 2 
Φεβρουαρίου επιστολής µας (επισυνάπτεται), µε την οποία σας κοινοποιούµε τις 
παρατηρήσεις µας επί των κριτηρίων κατάρτισης καταλόγου 
συνταγογραφουµένων φαρµάκων σας ενηµερώνουµε ότι συγκλήθηκε χτες 
εκτάκτως το ∆.Σ. ΣΦΕΕ προκειµένου να συζητήσει για τις περαιτέρω ενέργειές 
του επί του θέµατος αυτού.  

Το ∆.Σ. οµόφωνα διαπίστωσε ότι η Υπουργική Απόφαση βρίθει λαθών, τα 
ανωτέρω κριτήρια στερούνται αντικειµενικότητας, είναι παράνοµα και οι 
προθέσεις της Κυβέρνησης είναι πρακτικώς ανεφάρµοστες.  

Πιο συγκεκριµένα, η Υπουργική Απόφαση αντίκειται στο άρθρο 14 του Νόµου 
3840/2010 για δύο λόγους: 
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• Αφενός µεν, η παράγραφος 3 εδάφιο στ προβλέπει επιπλέον 
υποχρεωτική µείωση της τιµής των φαρµάκων προκειµένου να 
περιληφθούν στη λίστα και µε τον τρόπο αυτό αντίκειται στον ως άνω 
νόµο ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται εκτός νοµοθετικής εξουσιοδότησης.  

• Αφετέρου, η Υπουργική Απόφαση προβλέπει µία ενιαία κατηγορία 
αποτελούµενη από πρωτότυπα και αντίγραφα, ενώ ο ως άνω νόµος 
προκειµένου να καθορίσει τις τιµές των φαρµάκων τα διακρίνει  σαφώς.  

Με την Υπουργική Απόφαση αυτή επιχειρείται η τροποποίηση του Νόµου 
3840/2010 περί καθορισµού της τιµής των φαρµάκων, γεγονός το οποίο 
αντίκειται στις αρχές, που ισχύουν και εφαρµόζονται επί της ιεραρχίας των 
πηγών του δικαίου.  

Τα κριτήρια αυτά εκτός του ότι είναι παράνοµα, τιµωρούν την επιστηµονική 
έρευνα και την επιχειρηµατικότητα. Είναι βέβαιο ότι αν εφαρµοστούν θα 
δηµιουργήσουν µεγάλα προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία της αγοράς του 
φαρµάκου.  

Ως εκ τούτου το ∆.Σ. οµόφωνα αποφάσισε να ζητήσει την ακύρωση και την 
αναστολή εφαρµογής της Υπουργικής αυτής Απόφασης ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας και παράλληλα θα προσφύγει στην αρµόδια 
∆ιεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παραβίαση του άρθρου 6 της Οδηγίας 
89/105, βάσει του οποίου τα κριτήρια ένταξης στη λίστα θα πρέπει να είναι 
αντικειµενικά και επαληθεύσιµα και κατά συνέπεια να µην παραβιάζουν τις 
εθνικές νοµοθετικές ρυθµίσεις.  

Είµαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουµε το θέµα και να σας εκθέσουµε 
περαιτέρω τις απόψεις µας. 

Με εκτίµηση, 

 

 
 
 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης     Γιώργος Κατζουράκης 
 Γενικός ∆ιευθυντής       Αντιπρόεδρος 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
  Πρόεδρος 


