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Προς    
Υπουργό Υγείας   
Κ. Μαυρουδή Βορίδη   
1. Κοινοποίηση: κ. Νίκο Μανιαδάκη  
      Κ. Χ. Καραθάνο 
2. Κοινοποίηση: ΕΟΦ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ 

 

Χαλάνδρι, 18 Δεκεμβρίου 2014  

Θέμα: Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων- Παραβάσεις νόμου - 
ΕΠΕΙΓΟΝ!  
 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  
Θέτουμε σε προσοχή σας σοβαρότατα προβλήματα αμφιβόλου νομιμότητας που 
διαπίστωσαν οι εταιρείες μέλη του Συνδέσμου μας κατά την διαδικασία εισαγωγής 
δεδομένων στην δικτυακή βάση του ΕΟΦ, προκειμένου να αιτηθούν 
ανακοστολόγηση των προϊόντων τους.  
Συγκεκριμένα:  
Α. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 
(ΠΑΤΕΝΤΑ) 
Δεν υπάρχει πλέον το χωρίο εισαγωγής της ημερομηνίας λήξης του διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας (πατέντας) του φαρμάκου, παρά μόνο η ημερομηνία λήξης των 
δεδομένων προστασίας του προϊόντος (κυρίως δηλαδή ευαίσθητα δεδομένα που 
αφορούν σε πορίσματα κλινικών μελετών κλπ χαρακτηριστικών του προϊόντος) που 
δεν αποτελούν παράγοντα καθορισμού της τιμής. 
Σύμφωνα με τον νόμο η διάκριση των φαρμάκων σε προστατευόμενα και μη (on 
patent & off-patent) αποτελεί τον πιο καθοριστικό κανόνα για την τιμολόγηση των 
φαρμάκων. Διότι φάρμακα των οποίων έχει λήξει η πατέντα, υφίστανται μείωση της 
τιμής τους κατά 50% εφόσον υπάρχει γενόσημο είτε μείωση στο μέσο όρο των 
τριών χαμηλοτέρων τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον δεν υπάρχει γενόσημο.  
Επομένως, η κατάργηση του πεδίου αυτού έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 
22 του Ν.4213/2013 που ορίζει: «οι τιμές των πρωτότυπων φαρμακευτικών 
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προϊόντων μετά την πιστοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης της ισχύος 
του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας της δραστικής 
ουσίας των αντίστοιχων προϊόντων, εφόσον για αυτά υπάρχει γενόσημο που 
κυκλοφορεί, μειώνονται αυτόματα είτε στο 50% της τελευταίας τιμής υπό 
προστασία είτε στον μέσο όρο των τριών χαμηλοτέρων χωρών των Κρατών Μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον είναι χαμηλότερος του 50% της τελευταίας τιμής 
υπό προστασία και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει γενόσημο που κυκλοφορεί, 
στο μέσο όρο των τριών χαμηλοτέρων τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».  
Είναι σαφές ότι η εφαρμογή της διαδικασίας ανακοστολόγησης των φαρμάκων δεν 
μπορεί εν τοις πράγμασι (de facto) να καταργήσει  την νομοθεσία ούτε περί 
εμπορίας φαρμάκων (καθόσον ο Ν. 4213/2013 αποτελεί μετεξέλιξη του ν.δ. 
96/1973 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν.784/1978, 1316/1983, 
1965/1991, 1969/1991, 2992/2002, 3408/2005, 3730/2008, 3790/2009, 3816/2010, 
3840/2010, 3853/2010, 3918/2011, 3984/2011, 4025/2011 και 4052/2012) ούτε την 
νομοθεσία για την προστασία της ευρεσιτεχνίας, ιδίως όταν η νομοθεσία αυτή 
βασίζεται σε Συνθήκη την οποία έχει υπογράψει η Ελλάδα με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Ευρεσιτεχνιών του Μονάχου και η οποία έχει επικυρωθεί με νόμο από 
το Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 1986.    
Παράλληλα η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να εφαρμόζει και τους πρόσφατους 
Κανονισμούς της ΕΕ 1257/2012 και 1260/2012 με τους οποίους καθιερώνεται  το  
Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το οποίο επίσης παρέχει 20ετή προστασία. 
Θα πρέπει ως εκ τούτου να επανέλθει άμεσα στην βάση δεδομένων το χωρίο 
εκείνο στο οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες οφείλουν να συμπληρώνουν  την 
ημερομηνία λήξης της πατέντας των προϊόντων τους, προκειμένου ο ΕΟΦ να 
δύναται να κατατάσσει αυτά σε On patent ή Off- patent και να προχωρά 
αντιστοίχως στην τιμολόγηση.  
Σε διαφορετική περίπτωση, η μόνη επιλογή για τις εταιρείες που διαθέτουν στην 
αγορά προστατευόμενα (on patent) προϊόντα είναι για λόγους ανακοστολόγησης να 
δηλώσουν αυτά ως ΕΚΤΟΣ ΠΑΤΕΝΤΑΣ- ΜΟΝΑΔΙΚΑ! (εφόσον δεν υπάρχει 
γενόσημο), το οποίο όμως δεν είναι αληθές διότι τα προϊόντα αυτά είναι ΕΝΤΟΣ 
ΠΑΤΕΝΤΑΣ. 
Β. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
Επιπλέον, διαπιστώθηκε η κατάργηση της δυνατότητας δήλωσης της χονδρικής 
τιμής. Σε όλους τους σχετικούς με την τιμολόγηση νόμους για κάθε φαρμακευτικό 
προϊόν ο αρχικός υπολογισμός της τιμής βάσης επί της οποίας εφαρμόζονται όλοι 
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οι υπόλοιποι μαθηματικοί συντελεστές ώστε να προκύψει η τελική τιμή του 
σκευάσματος, είναι η τιμή παραγωγού  (ex -factory) ή εισαγωγέα (χονδρική τιμή).  
Ο δικαιολογητικός λόγος αυτής της ρύθμισης είναι ότι υπάρχουν χώρες, όπως επί 
παραδείγματι η Σουηδία, στις οποίες δεν υφίσταται ex-factory τιμή. Ενδεχομένως 
δηλαδή δεν υφίσταται παραγωγή φαρμάκων αλλά μόνο χονδρική πώληση. 
Θα πρέπει επομένως να επανέλθει άμεσα η δυνατότητα δήλωσης χονδρικής τιμής. 
  
Γ. ΑΝΑΓΩΓΕΣ  
Η πρακτική των αναγωγών είναι εξ ορισμού τεχνική και δυσχερής. Πλην όμως, ο 
κανόνας για τις αναγωγές, όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 9 της Υπουργικής 
Απόφασης 61771/2014 (ΦΕΚ 1907/15.07.2014) είναι ότι η μεθοδολογία της 
αναγωγής εφαρμόζεται μόνο όπου δεν υπάρχει όμοια συσκευασία και 
περιεκτικότητα.  
Εν προκειμένω, η νέα πλατφόρμα, υποχρεώνει τις εταιρείες να καταχωρούν 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΓΩΓΗΣ της κάθε διαφορετικής συσκευασίας στην οποία 
κυκλοφορεί το προϊόν στη χώρα αναφοράς σε σχέση με την συσκευασία που 
κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Αν υπάρχει όμοια συσκευασία, η τιμή αναφοράς της 
χώρας υπολογίζεται με αναγωγή στην διαθέσιμη συσκευασία με βάση τους κανόνες 
αναγωγής που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Υγείας για την αναγωγή των τιμών στα 
προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.  
Παράδειγμα: Εάν ένα προϊόν κυκλοφορεί στην Ελλάδα και στις χώρες αναφοράς 
στην ίδια συσκευασία, τότε ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 1.  
Αν όμως, το προϊόν κυκλοφορεί στην Ελλάδα σε συσκευασία των 28 δισκίων και 
στην χώρα αναφοράς σε συσκευασία των 14 δισκίων, τότε η εταιρεία υποχρεούται 
να δηλώσει συντελεστή 2 δηλαδή, να δηλώσει την ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ! Πόσο 
δηλαδή θα έκανε το προϊόν αυτό εάν ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥ! Κυκλοφορούσε σε 
συσκευασία των 28. Έπειτα θα πρέπει ο συντελεστής 2 να πολλαπλασιασθεί με τον 
συντελεστή -12% διότι σύμφωνα με τους κανόνες αναγωγής που ισχύουν στην χώρα 
μας, αν από την μικρότερη συσκευασία μεταβαίνουμε στην μεγαλύτερη και η 
ποσότητα ξεπερνάει το 50% τότε το Υπουργείο μειώνει το διπλάσιο της τιμής κατά 
το ποσοστό -12% επί του δυο, δηλαδή η τιμή της συσκευασίας των 28 δισκίων θα 
υπολογιστεί επί τη βάσει της τιμής της συσκευασίας των 14 δισκίων της χώρας 
αναφοράς επί του μειωμένου συντελεστή 1,76% (2 (x 12%) ), 2-0,24%= 1,76).     
Χρησιμοποιούμε τα παραπάνω παραδείγματα για να καταδείξουμε με τρόπο όσο 
μπορούμε πιο γλαφυρό ότι αρχίζει να γίνεται στρέβλωση της διαδικασίας 
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τιμολόγησης που κατατείνει στο να εφαρμόζεται η εξαιρετική μεθοδολογία της 
αναγωγής κατά τρόπο γενικό και ομοιόμορφο σε όλα τα προϊόντα. Το να θέλουμε 
όμως οι κανόνες αναγωγής να ισχύουν οι ίδιοι σε 27 διαφορετικά συστήματα 
τιμολόγησης δηλαδή να χρησιμοποιούμε μια υποθετική πραγματικότητα (ποια τιμή 
θα είχε το προϊόν Χ στην χώρα του αν κυκλοφορούσε υπό μια άλλη συσκευασία ίδια 
με την δική μας)  θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε αυθαίρετες 
τιμολογήσεις που δεν ανταποκρίνονται στο γράμμα και στο πνεύμα της 
ισχύουσας νομοθεσίας. Επομένως, είναι εσφαλμένη πρακτική και πρέπει να 
καταργηθεί το να αναγκάζονται οι εταιρείες να δηλώσουν τις τιμές τους με αναγωγή 
(συντελεστή) υποχρεώνοντας τες έτσι να δηλώσουν μη πραγματικές τιμές για τις 
χώρες αναφοράς και να αποδέχονται στην πράξη αυθαίρετες αναγωγές τιμών.  
Ακόμα δε χειρότερο είναι το γεγονός ότι αναγκάζονται οι εταιρείες, εκτός του να 
δηλώσουν την τιμή αναφοράς με αναγωγή, να αναπροσαρμόσουν και την 
συναλλαγματική ισοτιμία όταν η χώρα αναφοράς δεν μετέχει του Ευρώ.  
Εν κατακλείδι, η νέα αυτή πρακτική όπως αποτυπώνεται στην διακτυακή βάση 
του ΕΟΦ καταλήγει να παραβιάζει κατάφωρα την νομοθεσία και εν τοις 
πράγμασι να καταργεί τις αρχές του συστήματος τιμών αναφοράς. 
Δ. ΑΙΤΗΜΑ:  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Τέλος, ενόψει των ανωτέρω σοβαρότατων προβλημάτων, τα οποία θα πρέπει 
άμεσα να επιλύσει το Υπουργείο Σας, αιτούμαστε την παράταση υποβολής των 
φύλλων έρευνας για την ανακοστολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων μέχρι να 
εκδοθεί η Υπουργική σας Απόφαση που θα θέτει τους νέους κανόνες τιμολόγησης 
των φαρμακευτικών σκευασμάτων, λαμβάνοντας υπόψιν τις ενταύθα 
αναφερόμενες εσφαλμένες και παρά τω νόμω προσεγγίσεις.  
 
Με εκτίμηση, 
          
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΦΕΕ  
Κωνσταντίνος Φρουζής     Νίκος Κεφαλάς     Μάρκος Γερασόπουλος  

 
Πρόεδρος                              Αντιπρόεδρος      Αντιπρόεδρος 

                            Επιστημονικών &  Ρυθμιστικών Θεμάτων 


