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 κα Μ. Σκουρολιάκου, Α’ Αντιπρόεδρο ΕΟΦ 
 κ. Π. Βασιλάκη, Β’ Αντιπρόεδρο ΕΟΦ  

 
Χαλάνδρι, 12 Μαΐου 2011 

 
 
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ ,  
 
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε να θέσουµε υπ’όψιν σας τα 
προβλήµατα τα οποία έχουν προκληθεί από τις πρόσφατες νοµοθετικές 
ρυθµίσεις και τα οποία θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν προκειµένου να εκδοθεί 
ένα µη διαβλητό ∆ελτίο Τιµών.  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 1 του Νόµου 3918/2011, το ποσοστό κέρδους 
των φαρµακεµπόρων για τα προϊόντα που καλύπτουν εν όλω ή εν µέρει οι 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται από 7,78% που προβλέπει η 
Αγορανοµική ∆ιάταξη 7/2009 σε 5,4%. Κατά συνέπεια, η έκπτωση η οποία θα 
πρέπει να αναγράφεται επί του τιµολογίου στην πώληση προϊόντων από τις 
φαρµακευτικές επιχειρήσεις προς τους φαρµακεµπόρους θα πρέπει να είναι 
5,123% επί της χονδρικής τιµής. Η έκπτωση αυτή αντιστοιχεί σε προσαύξηση 
5,4% επί της καθαρής τιµής, όπως αναγράφεται στον ανωτέρω Νόµο 
(επισυνάπτεται επιστολή για το θέµα προς την Πρόεδρο της Επιτροπής Τιµών, 
κα Ζωή ∆έδε).  
 
Ο νοµοθέτης µε τη ρύθµιση του ανωτέρω άρθρου 38 του Νόµου 3918 /2011  
περιορίσθηκε στη συγκεκριµένη τροποποίηση του χονδρεµπορικού κέρδους 
και µόνο. Τυχόν αποµείωση της Νοσοκοµειακής τιµής λόγω της µείωσης του 
χονδρεµπορικού κέρδους είναι άδικη και παράνοµη καθόσον δεν είναι 
σύµφωνη µε το πνεύµα του νόµου.  
 
Η προβλεπόµενη από την ανωτέρω νοµοθετική ρύθµιση µείωση του 
χονδρεµπορικού κέρδους  δεν θα πρέπει λοιπόν να επηρεάσει  τον καθορισµό 
της ex-factory τιµής και συνεπώς και της Νοσοκοµειακής τιµής των 
φαρµάκων. Οι τιµές αυτές παραµένουν σταθερές και δεν επηρεάζονται από τη  
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µείωση του χονδρεµπορικού κέρδους. Εποµένως και επειδή η σχετική 
νοµοθετική ρύθµιση δεν έχει  µέχρι σήµερα ενσωµατωθεί στο άρθρο 331 παρ.3 
της Αγορανοµικής ∆ιάταξης 7/2009, θα πρέπει η αρµόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου σας να προβεί άµεσα στη σχετική τροποποίηση του 
συγκεκριµένου άρθρου της Αγορανοµικής ∆ιάταξης.  
 
Οµοίως στο θέµα της Νοσοκοµειακής τιµής συµπεριλαµβάνεται η διεύρυνση 
του προβλεποµένου από τον Νόµο 3816/2010 καταλόγου, ο οποίος αφορά 
στα φάρµακα για σοβαρές ασθένειες. Η νοσοκοµειακή τιµή των φαρµάκων 
αυτών δεν θα πρέπει να επηρεαστεί από τη µείωση του χονδρεµπορικού 
κέρδους (επισυνάπτεται σχετική επιστολή προς την Επιτροπή Τιµών 
Φαρµάκων).  
 
Στον υπό διεύρυνση αυτό κατάλογο αναµένεται να συµπεριληφθούν τα 
ορφανά φάρµακα, τα ουσιωδώς όµοιά των, τα παράγωγα αίµατος καθώς και 
τα βιοοµοειδή, η νοσοκοµειακή τιµή των οποίων είναι εκ των πραγµάτων 
σταθερή. Τούτο άλλωστε  προβλέπει η παρ. 9 του άρθρου 331 της Α.∆. 7/2009, 
σύµφωνα µε την οποία στη νοσοκοµειακή τιµή των φαρµάκων για σοβαρές 
ασθένειες προστίθεται 2,5% ποσοστό κέρδους φαρµακεµπόρου και επί της 
τιµής που προκύπτει, προστίθεται 18%, ως ποσοστό κέρδους του 
φαρµακοποιού. Κατά συνέπεια, εφόσον για τα προϊόντα αυτά υπάρχει σαφής 
νοµοθετική ρύθµιση µε την οποία καθορίζεται η νοσοκοµειακή τους τιµή, 
οποιαδήποτε αποµείωσή της λόγω µείωσης του χονδρεµπορικού κέρδους 
κρίνεται παράνοµη και δεν θα πρέπει ληφθεί υπόψη.  
 
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
 
Παρακαλούµε να διασφαλιστεί η νοµιµότητα του υπό έκδοση ∆ελτίου Τιµών 
προκειµένου να µην προκληθεί το οποιοδήποτε πρόβληµα στην οµαλή 
λειτουργία της αγοράς και κυρίως να µην υπάρξουν ελλείψεις φαρµάκων. 
 

Με εκτίµηση, 
 
 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης     Άκης Αποστολίδης 
  Γενικός ∆ιευθυντής          Αντιπρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 


