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Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 
 
Λάβαµε γνώση του υπ’ αριθµ. πρωτ. Φ36/71/12-7-2013 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ, µε 
θέµα «Σχετικά µε την αγορά φαρµάκων που υπερβαίνουν την τιµή που προκύπτει 
είτε από την τιµή παρατηρητηρίου είτε από τη Νοσοκοµειακή τιµή + την έκπτωση», 
υπογεγραµµένο από την Προϊσταµένη της 7/νσης Φαρµάκου του ΕΟΠΥΥ, κα. 
Παναγιώτα Λίτσα, µε το οποίο ο ΕΟΠΥΥ ενηµερώνει τα Φαρµακεία της χώρας ότι 
πλέον δεν θα αποζηµιώνει τιµές φαρµάκων ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 
ΤΙΜΩΝ, ζητώντας τους µάλιστα και υπεύθυνη δήλωση ότι η τιµή που χρεώνουν τον 
ΕΟΠΥΥ δεν υπερβαίνει το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ (επισυνάπτουµε το έγγραφο αυτό). 
 
Όπως έχουµε επανειληµµένα επισηµάνει, η αποζηµίωση των φαρµάκων µε βάση το 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ παραβιάζει ευθέως την Υ.Α. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
υπ’ αριθµ. 5ΥΓ3(α)/οικ.7789/2013 «Διατάξεις Τιµολόγησης Φαρµάκων» (ΦΕΚ Β΄ 
94/23-1-2013), η οποία ρυθµίζει λεπτοµερώς τον τρόπο αποζηµίωσης των 
φαρµάκων, στο δε άρθρο 3 αυτής προβλέπεται ρητά ότι οι εκπτώσεις επί της 
νοσοκοµειακής τιµής είναι δικαίωµα του παρασκευαστή/εισαγωγέα και όχι του 
7ηµοσίου, των Νοσοκοµείων ή του ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα, από ουδεµία διάταξη 
προκύπτει ότι οι τιµές που αναρτώνται στο  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από τον ΕΟΠΥΥ ως «βάση αποζηµίωσης». 
 
Περαιτέρω, η χρήση του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ για τα φάρµακα δεν αποτελεί 
µνηµονιακή υποχρέωση της Χώρας, αλλά συνιστά αυτόκλητη πρωτοβουλία του 
ΕΟΠΥΥ, ερειδόµενη επί «νοµοθετικού κενού» (δεν υπάρχει διάταξη που να 
προβλέπει αποζηµίωση των φαρµάκων µε τιµές ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ). Τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες, όµως, φαίνεται να λησµονούν ότι, ειδικά για τα φάρµακα, υπάρχει 
ο - πλήρης και δοκιµασµένος - µηχανισµός των 5ελτίων Τιµών, ώστε περισσεύει η 
προσφυγή σε άλλες µεθόδους καθορισµού τιµών (το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ 
απευθύνεται στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία δεν υπάγονται σε παρόµοια 
αγορανοµική διατίµηση, όπως τα φάρµακα). Παράλληλα, µε τον τρόπο που τώρα ο 
ΕΟΠΥΥ επιχειρεί να αποζηµιώνει τα φάρµακα, δηµιουργείται προφανής κίνδυνος 
στρέβλωσης του υγιούς ανταγωνισµού και χειραγώγησης της φαρµακευτικής 
αγοράς από όποια εταιρία ήθελε σκοπίµως προσφέρει (π.χ. σε διαγωνισµό) τιµές 
σε τέτοιο ύψος, που θα καταστήσουν αδύνατη την επιβίωση των ανταγωνιστών της, 
ακριβώς διότι οι τιµές αυτές, µέσω του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ, θα καταστούν - 
αυτόµατα - υποχρεωτικές για ολόκληρη την Ελληνική αγορά, χωρίς τα εχέγγυα και 
χωρίς τις ασφαλιστικές δικλείδες που παρέχει η γνωστή διαδικασία έκδοσης 
7ελτίων Τιµών. 
 



Ενόψει τούτων και της διαφαινόµενης εµµονής του ΕΟΠΥΥ στην πρακτική αυτή, 
παρακαλούµε για τη δική σας άµεση παρέµβαση, προς αποκατάσταση των 
πραγµάτων και της νοµιµότητας στο σοβαρό αυτό ζήτηµα, προκειµένου, µεταξύ 
άλλων, να µην δηµιουργηθούν, χωρίς λόγο, προβλήµατα στον εφοδιασµό της 
αγοράς, σε ιδιαίτερα µάλιστα ευαίσθητη χρονική περίοδο. 

 
Με ιδιαίτερη εκτίµηση, 

 
 
 
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής      7ηµήτρης 7έµος 
Πρόεδρος ΣΦΕΕ      Πρόεδρος ΠΕΦ 


