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Προς   
τον Αξιότιμο ΕΠΕΙΓΟΝ 
κ. Άδωνι Γεωργιάδη 
Υπουργό Υγείας 
 
Κοιν.: κ. Θάνο Πλεύρη, Νομικό Σύμβουλο Υπουργού Υγείας 

Χαλάνδρι, 18 Οκτωβρίου 2013 

Θέμα: Παρατηρητήριο Τιμών 

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι το 
Παρατηρητήριο Τιμών σκοπεύει στο εξής να αναρτά πέραν των τιμών του Δελτίου 
Τιμών και των τιμών που προκύπτουν από τους εθνικούς διαγωνισμούς, και τις 
τιμές που προκύπτουν από τους διαγωνισμούς των νοσοκομειακών καθώς και τις 
τιμές που προκύπτουν από τις εκπτώσεις που χορηγούν οι φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις, και ότι αυτές οι τιμές θα αποτελούν στο εξής τις τιμές αποζημίωσης 
των φαρμάκων με την ίδια δραστική ουσία. 

Όπως επανειλημμένως σας έχουμε επισημάνει, η αποζημίωση των φαρμάκων με 
βάση τις ανωτέρω τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών παραβιάζει ευθέως την 
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ 7789/2013 «Διατάξεις Τιμολόγησης 
Φαρμάκων» (ΦΕΚ Β’ 94/23-1/2013), η οποία ρυθμίζει λεπτομερώς τον τρόπο 
καθορισμού των τιμών των φαρμάκων, στο δε άρθρο 3 αυτής προβλέπεται ρητά ότι 
οι επιπλέον εκπτώσεις επί της νοσοκομειακής τιμής είναι προαιρετικές και 
αποτελούν δικαίωμα του παρασκευαστή/εισαγωγέα και όχι υποχρέωσή του.   

Δεδομένου ότι κάθε φαρμακευτική εταιρεία, μέσα στο πλαίσιο της εμπορικής της 
πολιτικής, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει το επιπλέον ποσοστό έκπτωσης, το 
οποίο θα χορηγήσει σε ένα Δημόσιο Νοσοκομείο για την προμήθεια φαρμάκων είτε 
με απ’ ευθείας ανάθεση ή με διαγωνιστική διαδικασία, θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε ότι εφόσον εφαρμοσθούν τα ανωτέρω, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα 
έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο, δηλαδή θα αποτρέψει τις 
φαρμακευτικές εταιρείες από τη χορήγηση επιπλέον εκπτώσεων.   

Ως εκ τούτου παρακαλούμε πολύ για τη δική σας άμεση παρέμβαση, προκειμένου 
να μην προκληθούν, άνευ λόγου, προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς 
και εντέλει στην πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακά τους.    

Με κάθε εκτίμηση, 
 

   
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής Κωνσταντίνος Παναγούλιας 
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος 
 
   

 
 

 


