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Χαλάνδρι, 7 Νοεμβρίου 2012 

Αγαπητέ κ. Τούντα, 
  
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3( α) οικ97018 /8-10-12, 
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την Υπουργική Απόφαση οικ 101933/ 19-10-2012, 
για τα φάρμακα του παρόντος άρθρου που στο ισχύον δελτίο τιμών έχουν λάβει 
λιανική τιμή από 5 έως 10 ευρώ, εφαρμόζεται μείωση 5% επί της ισχύουσας 
λιανικής τιμής, ενώ αντίστοιχα για όσα έχουν λάβει λιανική τιμή μικρότερη των 
5 ευρώ εφαρμόζεται μείωση 3%. 
   
Με τη ρύθμιση αυτή παραβιάζεται το άρθρο 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ε.Ε. καθόσον δημιουργείται διακριτική μεταχείριση των φαρμάκων εκείνων των 
οποίων οι λιανικές τιμές είναι ελάχιστα άνω των 10 ευρώ και οι οποίες τιμές θα 
πρέπει σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση να μειωθούν κατά 50%. 
Αντίθετα, οι τιμές των φαρμάκων οι οποίες έχουν καθορισθεί από 10 ευρώ και κάτω  
θα μειωθούν αναλόγως κατά 5% ή 3%. 
 
Κατά συνέπεια, με την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής παρατηρείται το παράδοξο η 
τιμή του φαρμάκου των 10 ευρώ και άνω μετά τη μείωση να καθορίζεται σημαντικά 
χαμηλότερη από εκείνη του φαρμάκου με λιανική τιμή χαμηλότερη των 10 ευρώ. 
 
Θα πρέπει ως εκ τούτου η μείωση για τα φάρμακα των οποίων οι λιανικές τιμές 
έχουν καθορισθεί πάνω από 10 ευρώ στο δελτίο τιμών του Απριλίου 2012 να είναι 
κλιμακωτή, ούτως ώστε να αποφεύγεται το ανωτέρω φαινόμενο. 
 
Κατά συνέπεια, ο ΕΟΦ σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ανωτέρω άρθρου θα 
πρέπει να υποβάλει σχετική εισήγηση στην Επιτροπή Τιμών του Υπουργείου Υγείας 
σύμφωνα με την οποία η αρμόδια Επιτροπή που θα εξετάσει τις ενστάσεις να 
ακολουθήσει την προτεινόμενη διαδικασία, βάσει της οποίας θα αποφευχθεί η 
κατάθεση σωρείας ενστάσεων και κατά συνέπεια η εργασία της θα είναι σημαντικά 
συντομότερη. 

 
Με εκτίμηση, 
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