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Χαλάνδρι, 03 Ιανουαρίου 2013 
 

Αγαπητέ κ. Σαλμά,  

 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα πολλά 
και σοβαρά λάθη τα οποία εμπεριέχονται στο διορθωτικό Δελτίο Τιμών που 
αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. 

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι οι ενστάσεις οι οποίες υποβλήθησαν από τις 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν ελήφθησαν υπόψη με αποτέλεσμα οι τιμές αρκετών 
φαρμάκων να έχουν καθοριστεί κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και της 
σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας. Σας 
παραθέτουμε ενδεικτικά τις κάτωθι κατηγορίες λαθών: 

 μη ευθυγράμμιση προϊόντων co-marketing  

π.χ. το προϊόν Exforge με co-marketing το προϊόν Copalia 
 
 μη ευθυγράμμιση γενοσήμων με πρωτότυπα  

π.χ. Kibilis 10mg 

 μερική εναρμόνιση των πολυσυσκευασιών  

π.χ. Urpem (η συσκευασία των 30 είναι φθηνότερη της συσκευασίας των 20) 
 
 μη εφαρμογή της ΥΑ για τα προϊόντα με τιμή<10€  

π.χ. Celebrex 

 μη διαγραφή κωδικών από προϊόντα τα οποία δεν κυκλοφορούν 

π.χ. 132820402 DEFIRIN MELT 60MCG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) 

       132820501 DEFIRIN MELT 120MCG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) 

 Μη αποκατάσταση τιμής Ορφανών Προϊόντων 
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Οι παρατυπίες αυτές πέρα από το γεγονός ότι καταστρατηγούν σαφείς διατάξεις 
της σχετικής νομοθεσίας, καταλύουν κάθε έννοια νομίμων διαδικασιών, καταργούν 
την έννοια της διαφάνειας και υπονομεύουν το σημαντικότατο έργο της Επιτροπής 
Τιμών Φαρμάκων.   

Επιπρόσθετα, το γεγονός αυτό δημιουργεί συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
για τα υπόλοιπα φάρμακα που έχουν τιμολογηθεί σωστά, ενώ οδηγούν τα φάρμακα 
με τις λάθος τιμές σε ελλείψεις από την αγορά με άμεση επίπτωση την πρόσβαση 
των ασθενών στις θεραπείες τους. 

 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

Προκειμένου να ομαλοποιηθεί η αγορά και οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στις 
θεραπείες που τους είναι απαραίτητες, παρακαλούμε θερμά να παρέμβετε 
προσωπικά για το ως άνω θέμα διασφαλίζοντας την τήρηση της προβλεπόμενης 
από το νόμο διαδικασίας προκειμένου να μην προκληθεί οποιαδήποτε στρέβλωση 
στην αγορά και κυρίως να μην υπάρξουν ελλείψεις φαρμάκων. 

Μετά τιμής, 

 

  

Νίκος Κεφαλάς Φώτης Μαγγαλούσης 
Αντιπρόεδρος Γενικός Διευθυντής 
 


