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τον Αξιότιµο 
κ. Ανδρέα Λοβέρδο 
Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
 

Κοιν.: κ. Μ. Τιµοσίδη, Υφυπουργό Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
κ. Αντ. ∆ηµόπουλο, Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας 

Χαλάνδρι, 18 Ιουλίου 2011 

Αξιότιµε κύριε Λοβέρδο, 

Με την παρούσα επιστολή επανερχόµεθα στο θέµα της µείωσης της νοσοκοµειακής 
τιµής, όπως αυτή διαµορφώνεται µε βάση τον νέο Νόµο 3918/2011 και την 
Υπουργική Απόφαση ∆ΥΓ3δ/οικ.66084/2011. 

Πιο συγκεκριµένα, από τις ως άνω νοµοθετικές διατάξεις προκύπτει ότι το ποσοστό 
κέρδους των φαρµακεµπόρων για τα συνταγογραφούµενα φάρµακα καθορίζεται 
από 7,78%, που προέβλεπε η Αγορανοµική ∆ιάταξη 7/2009, σε 5,4%. Σηµειώνεται 
ότι η αλλαγή του ποσοστού κέρδους των φαρµακεµπόρων ουδόλως επηρεάζει τη 
νοσοκοµειακή τιµή, δεδοµένου ότι τόσο η ex-factory όσο και η νοσοκοµειακή τιµή 
παραµένουν σταθερές.  

Εντούτοις, στο ∆ελτίο Τιµών που εκδόθηκε στις 30/6/2011 µε εσφαλµένη 
εφαρµογή των νοµοθετικών διατάξεων έχει µειωθεί η νοσοκοµειακή τιµή των 
φαρµάκων κατά 2,8%. Επιπλέον, ακόµη χειρότερα έχει εσφαλµένα µειωθεί κατά 
2,8% και η τιµή των φαρµάκων που ανήκουν στον κατάλογο του Ν. 3816/2010 
αλλά και των ορφανών που υπάγονται στον κατάλογο αυτό. Υπογραµµίζεται δε ότι 
για τα φάρµακα του Ν. 3816/2010 δεν έχει τροποποιηθεί το ποσοστό κέρδους των 
φαρµακεµπόρων, το οποίο παραµένει 2,5% (άρθρο 1 παρ. 5 της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης) και συνεπώς οι τιµές των φαρµάκων αυτών θα έπρεπε να 
έχουν µείνει σταθερές.  

Για όλα τα παραπάνω, αιτούµεθα τη σωστή εφαρµογή των νοµοθετικών διατάξεων 
για τον προσδιορισµό των τιµών των φαρµάκων καθώς τίθεται σηµαντικό και 
άµεσο ζήτηµα ∆ηµόσιας Υγείας, προκαλείται θέµα επάρκειας φαρµάκων στην 
αγορά, ενώ σίγουρα θα υπάρξουν σηµαντικότατα προβλήµατα στις τιµές άλλων 
µεγάλων χωρών που έχουν ως χώρα αναφοράς την Ελλάδα (π.χ. Τουρκία) και οι 
εταιρείες θα αναγκαστούν να διεκδικήσουν την ορθή εφαρµογή του Νόµου µε κάθε 
νόµιµο τρόπο.  

Με εκτίµηση, 
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