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Μέλη Επιτροπής Τιμών 
   

Θέμα: Ανατιμολόγηση Ιουλίου 2014  

Χαλάνδρι, 29 Ιουλίου 2014  

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 

 

Στα πλαίσια της τρέχουσας ανατιμολόγησης, με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε 
να σας επισημάνουμε τη έντονη διαφωνία μας ως προς τα στοιχεία τιμολόγησης που 
χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένες χώρες αναφοράς οι οποίες αποτελούν βάση 
τιμολόγησης των προϊόντων στη χώρα μας. 

Πιο συγκεκριμένα, η Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις Διατάξεις Τιμολόγησης 
(ΦΕΚ 1907 Β / 15-07-2014)  ορίζει ρητά (Άρθρο 6, Παράγραφος 1) ότι: «Η ανώτατη 
τιμή παραγωγού (ex-factory) των φαρμάκων αναφοράς υπό καθεστώς προστασίας 
ορίζεται ως ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημοσιεύουν αξιόπιστα στοιχεία.» 

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, στα πλαίσια 
της τρέχουσας ανατιμολόγησης, δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι επίσημες ανακοινώσεις 
των Κυβερνήσεων δύο χωρών αναφοράς (Τσεχία και Ουγγαρία) που ορίζουν την 
αξιοπιστία των στοιχείων τιμολόγησης στις χώρες αυτές.  

Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Υγείας της Τσεχίας έχει εκδώσει επιστολή την 19η 
Δεκεμβρίου 2013, με την οποία συστήνει να μη χρησιμοποιηθούν οι τιμές των 
φαρμακευτικών προϊόντων που ισχύουν στην Τσεχία ως τιμές αναφοράς από ξένες 
αρχές φαρμάκων για το σκοπό της τιμολόγησης και αυτό γιατί λόγω παρέμβασης 
της Εθνικής Τράπεζας της Τσεχίας στην ισοτιμία της Τσέχικης Κορώνας την 7η 
Νοεμβρίου 2013, δεν αντανακλάται η πραγματική εικόνα των τιμών των 
φαρμακευτικών προϊόντων. 

Το Υπουργείο Υγείας της Ουγγαρίας έχει ενημερώσει ότι έχει εκδώσει, ειδικά για το 
σκοπό της διεθνούς σύγκρισης τιμών, δελτίο τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων 
σε Ευρώ χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη ισοτιμία του Φόριντ Ουγγαρίας που 
βασίζεται στον μέσο όρο των ισοτιμιών των προηγούμενων 72 μηνών (278,83 
HUF/EUR). Ο λόγος είναι ότι η μεταβλητότητα που παρουσιάζει γενικά η ισοτιμία 
του Φόριντ Ουγγαρίας μπορεί να προκαλέσει διαφορές στις τιμές των προϊόντων οι 
οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 
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Η τρέχουσα ανατιμολόγηση δεν έλαβε υπόψη τις παραπάνω επίσημες 
ανακοινώσεις, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται η αξιοπιστία των δεδομένων 
τιμολόγησης στις χώρες αυτές. Με τον τρόπο αυτό, οι προκύπτουσες τιμές πέφτουν 
σε αρκετές περιπτώσεις κάτω από τον μέσο όρο των 3 χαμηλότερων Ευρωπαϊκών 
τιμών, ή ακόμα και κάτω από την φθηνότερη Ευρωπαϊκή τιμή, γεγονός που μπορεί 
να οδηγήσει σε απόσυρση προϊόντων από την Ελληνική αγορά, δεδομένου ότι 
επηρεάζουν αρνητικά άλλες χώρες που χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως χώρα 
αναφοράς. Επισημαίνεται επίσης ότι η οποιαδήποτε λανθασμένη απόδοση τιμής με 
βάση τα στοιχεία των χωρών αυτών δεν μπορεί να διορθωθεί στο μέλλον, 
δεδομένου του νομικού πλαισίου που δεν επιτρέπει οποιαδήποτε αύξηση τιμής σε 
επόμενες ανατιμολογήσεις. 

Σας επισημαίνουμε επίσης ότι και ο ίδιος ο ΕΟΦ έχει στο παρελθόν (23 Οκτωβρίου, 
2012) εκδώσει επίσημη ανακοίνωση με την οποία ενημέρωνε τις αρμόδιες αρχές των 
χωρών να μη χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως χώρα αναφοράς για τον υπολογισμό 
των τιμών τους. 

Για τους λόγους αυτούς που οι ίδιες οι αρχές των χωρών εκθέτουν και εγείρουν 
σαφή ζητήματα αξιοπιστίας των δεδομένων τιμολόγησης που προέρχονται από 
αυτές τις χώρες, και σε συμφωνία με το νομικό πλαίσιο τιμολόγησης (ΦΕΚ 1907 Β / 
15-07-2014 , Άρθρο 6, Παράγραφος 1) αιτούμαστε για την Τσεχία την εξαίρεσή της 
από χώρα αναφοράς και για την Ουγγαρία τη χρήση του δελτίου τιμών που έχει 
εκδοθεί ειδικά για αυτό το σκοπό καθώς, κατά δική τους επίσημη δήλωση, δεν 
δημοσιεύουν αξιόπιστα στοιχεία. Εναλλακτικά για την Τσεχία, θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ισοτιμία της 1ης Νοεμβρίου 2013 (πριν από την 7η Νοεμβρίου 
2013) προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των στοιχείων που η νομοθεσία 
θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση. 

 Παρακαλούμε πολύ όπως ληφθούν υπόψη τα παραπάνω δεδομένα προκειμένου το 
επικείμενο Δελτίο Τιμών να αποδώσει ορθά το Μέσο Όρο των 3 χαμηλότερων 
Ευρωπαϊκών τιμών με αξιόπιστα στοιχεία. 

 
Με εκτίμηση, 

 
          
 
  
       
 
Νίκος Κεφαλάς    Ζέφη Βοστιτσάνου 
Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ   Δ/ντρια Επιστημονικών & Ρυθμιστικών θεμάτων ΣΦΕΕ 


