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Χαλάνδρι, 15 Ιουλίου 2011 

Αγαπητέ κύριε ∆ηµόπουλε, 

Το θέµα της τιµολόγησης των φαρµάκων ΜΗΣΥΦΑ έχει σοβαρά απασχολήσει τις 
εταιρείες µέλη µας που διακινούν αυτής της κατηγορίας φάρµακα, διότι παρόλο 
που τα ΜΗΣΥΦΑ δεν αποζηµιώνονται από τα ασφαλιστικά ταµεία και δεν 
επιβαρύνουν τη δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη, εντούτοις το τιµολογιακό τους 
καθεστώς είναι ίδιο µε αυτό των συνταγογραφούµεων και αποζηµιούµενων από τα 
ασφαλιστικά ταµεία φαρµάκων.  

Θα πρέπει ως εκ τούτου, επειδή τα ΜΗΣΥΦΑ δεν επιβαρύνουν τη δηµόσια 
φαρµακευτική δαπάνη και δεν αποζηµιώνονται από τα Ασφαλιστικά Ταµεία, να µην 
εφαρµόζεται έλεγχος τιµών επί των φαρµάκων αυτών και οι τιµές τους να 
καθορίζονται ελεύθερα, όπως άλλωστε συµβαίνει και στις άλλες χώρες της ΕΕ. 
Προτείνουµε, λοιπόν, τα ΜΗΣΥΦΑ να εξαιρεθούν από τα διατιµηµένα ή ελεγχόµενου 
κέρδους προϊόντα και να ενταχθούν στα ελεγχόµενα προϊόντα για υπερβολικό 
κέρδος. Η µετάταξη δε αυτή δεν εµποδίζει τον ρυθµιστικό και ελεγκτικό ρόλο των 
Αρχών για την αποφυγή ακροτήτων.  

Μια τέτοια ρύθµιση εξαίρεσης των ΜΗΣΥΦΑ από τον έλεγχο τιµών θα επιφέρει 
άµεσα θετικά αποτελέσµατα, µεταξύ των οποίων: 

- θα λύσει το πρόβληµα του Παρατηρητηρίου Τιµών, όσον αφορά στην 
επαλήθευση των φύλλων έρευνας που υποβάλλουν οι εταιρείες (αδυναµία 
αξιόπιστης συλλογής συγκριτικών τιµών πώλησης στις χώρες της ΕΕ, 
δεδοµένου ότι εκεί τα ΜΗΣΥΦΑ/OTC έχουν ελεύθερες τιµές και δεν 
αναφέρονται σε επίσηµα Price list)  

- θα µηδενίσει τις ελλείψεις στην αγορά καθόσον δεν θα υπάρχει εξαγωγικό 
ενδιαφέρον  

- θα ενισχύσει άµεσα το επενδυτικό κλίµα καθόσον η άρση των αντικινήτρων  
θα ενθαρρύνει διεθνείς φαρµακευτικές εταιρείες µε ΜΗΣΥΦΑ να αναπτύξουν 
δραστηριότητες στην Ελληνική αγορά και 
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- θα ενδυναµώσει την εγχώρια παραγωγή µε παράλληλη συνέπεια την αύξηση 
του απασχολούµενου ανθρώπινου δυναµικού  

Θα θέλαµε να σας εκθέσουµε αναλυτικά τις θέσεις και τις προτάσεις µας σε µια 
συνάντηση και να σας διαβεβαιώσουµε ότι ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος θα είναι πάντοτε αρωγός στις προσπάθειες για την εξεύρεση 
λειτουργικών και βιωσίµων λύσεων. 

 

Με εκτίµηση, 

    

 
 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης     Πασχάλης Αποστολίδης 
Γενικός ∆ιευθυντής     Αντιπρόεδρος 
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