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Θέμα: Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων 

Χαλάνδρι, 20 Οκτωβρίου 2012  

Αγαπητέ κύριε Σαλμά, 

Σε συνέχεια της από 19 Οκτωβρίου 2012 επιστολής μας (επισυνάπτεται) σχετικά με 
τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω των πολλών και 
σημαντικών λαθών που εμφανίζονται στον αναρτημένο κατάλογο του υπ’ έκδοση 
Δελτίο Τιμών , ζητούμε από εσάς και την Πολιτεία, έστω και την ύστατη στιγμή τα 
ακόλουθα: 

 Nα δοθεί ο απαραίτητος ολιγοήμερος χρόνος -όσος χρειάζεται- ώστε η 
αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ να μπορέσει να ελέγξει όλα τα φάρμακα και να 
κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις προκειμένου το νέο Δελτίο Τιμών με τις 
ανατιμολογήσεις να έχει τις σωστές τιμές και σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία  

 Είναι επιτακτική ανάγκη να διορθωθούν άμεσα τα λάθη του καταλόγου που 
έχει αναρτηθεί στο site του Υπουργείου Υγείας διότι σε αντίθετη περίπτωση 
οι φαρμακευτικές εταιρείες θα αδυνατούν να τιμολογήσουν φάρμακα οι 
τιμές των οποίων είναι λανθασμένες και καταπατούν τις κοινές 
συμφωνημένες αρχές της επισυναπτόμενης επιστολής ,που σας έχουμε ήδη 
κοινοποιήσει 

Εάν αυτό δεν γίνει κ. Υπουργέ, που το απευχόμαστε, θα παρουσιαστούν σημαντικές 
ελλείψεις φαρμάκων από την αγορά, η πλειοψηφία των οποίων θα αφορούν 
σοβαρές ασθένειες, με ότι αυτό συνεπάγεται για την Υγεία των Ελλήνων ασθενών. 

Ελπίζουμε να αποδεχτείτε την πρόταση μας και να επικρατήσει η κοινή λογική. 

Με εκτίμηση,  

 

 
 
           
  
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής      Νίκος Κεφαλάς  
     Πρόεδρος       Αντιπρόεδρος  


