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κα Ζ. ∆έδε, Πρόεδρο Επιτροπής Τιµών Φαρµάκων 
κα. Αθ. Κύρλεση, Γενική ∆ιευθύντρια Υγείας  

 κ. Ν. Καραπάνο, ∆/ντη Φαρµάκων & Φαρµακείων 
  

Χαλάνδρι, 21 Ιουνίου 2011 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΦΕΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 
Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα, 
 
Σας παραθέτουµε τις παρατηρήσεις του ΣΦΕΕ επί του Σχεδίου της Υπουργικής 
Απόφασης για την Τιµολόγηση των Φαρµάκων, οι οποίες επεξεργάστηκαν από την 
αρµόδια για τις τιµές Επιτροπή του Συνδέσµου σε συνεργασία µε τη νοµική 
υπηρεσία του Συνδέσµου και οι οποίες έχουν εγκριθεί οµόφωνα από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του ΣΦΕΕ.  
 
Τιµολόγηση προϊόντων µετά τη λήξη του ∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας (άρθρο 5 §3 
και άρθρο 6) 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία η τιµή του φαρµάκου µετά τη λήξη του ∆ιπλώµατος 
Ευρεσιτεχνίας είναι χαµηλότερη από το µέσο όρο των τριών χαµηλότερων τιµών 
στις 22 χώρες της ΕΕ, να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του 
εξουσιοδοτικού Ν. 3840/2010, (ΦΕΚ 53/Α/2010)  δηλαδή να δίδεται ως τιµή ο 
µέσος όρος των τριών χαµηλότερων τιµών στις 22 χώρες της ΕΕ. Σε 
διαφορετική περίπτωση παραβιάζεται ο ανωτέρω εξουσιοδοτικός νόµος. 
Η δε µείωση της τιµής θα πρέπει να συντελείται όταν εξασφαλίζεται επάρκεια της 
αγοράς από όµοιας δραστικής ουσίας φάρµακα, βάσει των στοιχείων του ΕΟΦ (π.χ. 
µετά από τουλάχιστον 1 έτος κυκλοφορίας αντιγράφων).  
 
∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας (άρθρο 1§7, άρθρο 4§3 και άρθρο 6) 
 
• Ο όρος «πρώτο» δίπλωµα είναι ατυχής. Ένα φάρµακο είναι δυνατόν να 
περιέχει πολλές δραστικές ουσίες µε διαφορετικό χρόνο λήξης της ευρεσιτεχνίας 
της κάθε δραστικής. Οπότε το συγκεκριµένο φάρµακο προστατεύεται µέχρι το 
χρόνο λήξης του τελευταίου διπλώµατος ευρεσιτεχνίας για µία εκ των δραστικών 
του ουσιών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν το εν ισχύ 
συµπληρωµατικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας Εθνικό ή Ευρωπαϊκό, ή εξάµηνη 
προστασία για τα παιδιατρικά, καθώς η προστασία είναι συνολική (Ν. 1733/1987, 
Υπ. Απ. 11475 ΕΦΑ 2388, ΦΕΚ 1165/Β/25.6.2008 ). 
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Περαιτέρω συνιστάται να λαµβάνεται υπ’ όψιν και η αρχή του marketing data 
exclusivity (ή dpe=data protection exclusivity) βάσει του άρθρου 11 της υπουργικής 
απόφασης ∆ΥΓ 3α/83657/2006  ( ΦΕΚ 59/β/2006 ) σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
οποίου, ένα φάρµακο προστατεύεται για µια δεκαετία (10 έτη). Η δεκαετία άρχεται 
από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του. Ουσιωδώς όµοιο φάρµακο για το 
οποίο έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας, δεν κυκλοφορεί στην αγορά πριν 
παρέλθουν 10 έτη από την αρχική άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος αναφοράς σε 
ένα κράτος-µέλος ή στην Κοινότητα. Σε κάθε περίπτωση δε θα πρέπει να δίνεται 
τιµή σε ουσιωδώς όµοια φάρµακα εφόσον υπάρχει επίκληση εν ισχύ ∆ιπλώµατος 
Ευρεσιτεχνίας.  
 
Αυξήσεις τιµών των φαρµακευτικών προϊόντων που το δικαιούνται βάσει νόµου   
 
Κατά την ανατιµολόγηση των φαρµακευτικών προϊόντων βάσει του άρθρου 14 του 
εξουσιοδοτικού νόµου 3840/2010, θα πρέπει εκτός από τις µειώσεις που 
προκύπτουν να δοθούν και οι αντίστοιχες αυξήσεις σε όσα φαρµακευτικά προϊόντα 
το δικαιούνται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  
 
Μερική άρση πλαφόν (άρθρο 7§2) 
 
Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η µερική άρση των πλαφόν αφορά όλα τα φάρµακα 
(εντός, εκτός πατέντας και τα ουσιωδώς όµοια). Επίσης τα κριτήρια µε βάση τα 
οποία γίνεται η µερική άρση των πλαφόν είναι µη διαφανή και δηµιουργούν 
συνθήκες άνισης µεταχείρισης µεταξύ πρωτοτύπων και ουσιωδώς οµοίων 
φαρµάκων.  
Μολονότι επιδιώκεται η προστασία των φθηνών φαρµάκων, στο κείµενο της 
Απόφασης ορίζεται άρση του πλαφόν µόνο για τα φάρµακα µε λιανική τιµή άνω των 
15€. Σηµειώνεται ότι ακόµη και αν κατά τη µείωση προκύπτει τιµή κάτω των 15 
ευρώ θα πρέπει να διασφαλιστεί ένα κατώτατο επίπεδο τιµής, δηλ. τα 15 ευρώ.  
∆εν γίνεται  καµία αναφορά για τα παλιά καταξιωµένα φάρµακα τα οποία 
παραµένουν µε πλαφόν ως  την αύξηση, π.χ. η ασπιρίνη, µε αποτέλεσµα αυξηµένες 
παράλληλες εξαγωγές, την έλλειψή τους στην ελληνική αγορά και επιλεκτική 
µεταχείριση, άρα αδιαφάνεια.  
 
Νοσοκοµειακή τιµή (άρθρο 1§4)  
 

Η νοσοκοµειακή τιµή θα πρέπει να ορίζεται µε βάση την Εx factory τιµή και όχι τη 

χονδρική. Οποιαδήποτε αλλαγή στο κέρδος του Χονδρεµπόρου, που επηρεάζει τη 

χονδρική τιµή, δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη Νοσοκοµειακή τιµή (επισυνάπτεται 

σχετικός πίνακας). ∆εδοµένου ότι οι δηµοσιευµένες τιµές στην Ελλάδα επηρεάζουν 

τις  τιµές στις χώρες της Ευρώπης προτείνεται να µη δηµοσιεύεται η νοσοκοµειακή 

τιµή, όπως  δε δηµοσιεύεται και η ex-factory. 
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Τιµολόγηση ορφανών φαρµάκων, παραγώγων αίµατος και εµβολίων (άρθρο 
5§§2,6)  
Επισηµαίνεται  η αντίφαση που υπάρχει µεταξύ της παραγράφου 2 και της 
παραγράφου 6 του άρθρου 5. Θα πρέπει να οριστεί επακριβώς η µέθοδος 
τιµολόγησης των Ορφανών Φαρµάκων. Για τη διασφάλιση της  επάρκειας και της  
οµαλής κυκλοφορίας των φαρµάκων αυτών προτείνεται η νοσοκοµειακή τιµή να 
ισούται µε την ex-factory, πρόταση εξάλλου που είχε γίνει αποδεκτή από την 
προηγούµενη επιτροπή τιµών. Υπενθυµίζεται η ιδιαίτερη φύση των ορφανών, των 
εµβολίων και των παραγώγων αίµατος ώστε να καθίσταται απαραίτητη η 
τιµολόγηση µε βάση τον µέσο όρο των τιµών των χωρών αναφοράς, για να 
διασφαλιστεί η επάρκεια και η διαθεσιµότητά  στην ελληνική αγορά.  
 
Γνωστοποίηση Τιµών (άρθρο 12 §6) 
• Θα πρέπει οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις να ενηµερώνονται τουλάχιστον µια 

εβδοµάδα προ της  εκδόσεως του ∆ελτίου Τιµών για τις τιµές των προϊόντων τους , 

ώστε να έχουν ένα εύλογο χρονικό διάστηµα να κάνουν τυχόν 

διορθώσεις/παρατηρήσεις και σε περίπτωση διαφωνίας να παρευρεθούν στην 

Επιτροπή Τιµών και να παρουσιάσουν εγκαίρως την άποψη της  εταιρείας. 

• Προτείνεται η έκδοση διορθωτικού δελτίου µέσα σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα π.χ. 20 ηµερών, όπου θα υπάρχει δυνατότητα επίλυσης όλων των 

εκκρεµοτήτων ή/και ενστάσεων, η οποία πρόταση είχε γίνει αποδεκτή και είχε 

θεσµοθετηθεί και κατά τη διάρκεια της προηγούµενης λειτουργίας της επιτροπής 

τιµών. 

• Παράλληλα για λόγους διαφάνειας θα πρέπει να γνωστοποιούνται στις 

εταιρείες οι 3 χαµηλότερες τιµές και οι αντίστοιχες χώρες που η Επιτροπή τιµών 

έλαβε υπ΄όψιν για την διαµόρφωση της τιµής ενός φαρµάκου. Με την 

γνωστοποίηση αυτή θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκδίκασης των ενστάσεων 

τις οποίες οι φαρµακευτικές εταιρείες υποβάλουν.  

Φύλλα Έρευνας (άρθρο 4§3) 
• Η ανατιµολόγηση προτείνεται να συµπίπτει µε το πρώτο ∆ελτίο εκάστου 
έτους και να γίνεται µία φορά το χρόνο. Προτείνεται να µην περιλαµβάνονται 
φάρµακα που έχουν λάβει τιµή εντός του προηγούµενου έτους.  
• Τα ∆ελτία Τιµών µε τα νέα φαρµακευτικά προϊόντα να εκδίδονται κάθε 
τρίµηνο και να καθοριστούν επακριβώς οι ηµεροµηνίες, όπως  εξάλλου 
προβλέπεται από τη νοµοθεσία (∆ΥΓ 3αοικ/83657/2006, ΦΕΚ 59/B/2006).     
• Θα πρέπει να εξαιρεθούν από την κατάθεση του Φύλλου Έρευνας φάρµακα 

που αποδεδειγµένα έχουν αποσυρθεί από την Ελληνική Αγορά για περισσότερο από 

ένα χρόνο, όπως  προκύπτει εξάλλου από τα στοιχεία που τηρεί ο ΕΟΦ.  

Σας  επισηµαίνουµε ότι φάρµακα που δεν κυκλοφορούν εξακολουθούν να 

παραµένουν σε καθεστώς flat µειώσεων του Μαΐου του 2010 και συµπαρασύρουν 

τιµές σε όλη την Ευρώπη. 

• Θα πρέπει να δίδεται ένα εύλογο χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 10 
εργασίµων ηµερών στις φαρµακευτικές επιχειρήσεις για να συµπληρώσουν τα 
Φύλλα Έρευνας δεδοµένου του όγκου των στοιχείων που απαιτούνται και της  
εγκυρότητας που πρέπει να έχουν.  
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• Η συµπλήρωση στοιχείων για µορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία που 

δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα είναι περιττή. Προτείνεται αυτοτελής τιµολόγηση 

περιεκτικοτήτων/µορφών και σε περίπτωση µη ύπαρξης συµβατής συσκευασίας µε 

την ελληνική, να λαµβάνεται υπόψιν η πλησιέστερη. 

• Τέλος, στα φύλλα έρευνας θα πρέπει να δίδεται µόνο η ex-factory τιµή.  

Χώρες αναφοράς/γνωστοποίηση πηγών συλλογής στοιχείων (άρθρο 4§4 και 
άρθρο 5§1) 
Προτείνουµε να µη ληφθούν υπόψιν χώρες που δεν έχουν δηµοσιευµένα στοιχεία, 
όπως έχει γίνει και στο πρόσφατο παρελθόν καθώς και χώρες που έχουν 
κυµαινόµενους συντελεστές αποµείωσης,  Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Φιλανδία. 
Προτείνουµε για τις  υπόλοιπες χώρες, που θα αποτελέσουν χώρες αναφοράς, να 
γνωστοποιηθούν οι πηγές που θα χρησιµοποιηθούν ανά χώρα καθώς  και οι σαφείς 
µεθοδολογίες υπολογισµού της  ex-factory τιµής.  
Σε περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία µε την προκύπτουσα από το Υπουργείο τιµή 
(π.χ. συντελεστές αποµείωσης) να γνωστοποιηθούν εκ των προτέρων τα στοιχεία 
(πιστοποιητικά) που θα γίνονται αποδεκτά από το Υπουργείο, (ενδεικτικά 
τιµολόγια).    
Τέλος, στα φύλλα έρευνας θα πρέπει να δίδεται µόνο η ex-factory τιµή.  
 
Κυρώσεις (άρθρο 4§5) 
Το πλήθος των χωρών και των προϊόντων και οι ασφυκτικές προθεσµίες αυξάνουν 
την πιθανότητα λάθους κατά την δήλωση των στοιχείων, ως εκ τούτου προτείνουµε 
να γίνεται αποδεκτή η υποβολή τιµών µε επιφύλαξη.  
 
Αλλαγή ή προσθήκη στις συσκευασίες ή περιεκτικότητες ή µορφές (άρθρο 12 §2)  
Η λέξη «παρεµφερούς» µορφής πρέπει να διαγραφεί δεδοµένου ότι στην 
φαρµακευτική ορολογία δεν υπάρχει τέτοιος όρος. Εξάλλου, ο ΕΟΦ έχει 
κατηγοριοποιήσει και κατονοµάσει  τις φαρµακευτικές µορφές, όπως  αυτές 
φαίνονται στο Φύλλο Έρευνας. Εφόσον η υπό έρευνα µορφή έχει αποτελέσει 
αντικείµενο έρευνας και ανάπτυξης θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος 
των τριών χαµηλότερων τιµών στις χώρες της ΕΕ και όχι ο συσχετισµός µε 
οποιαδήποτε άλλη υφιστάµενη µορφή.  
 
Ορισµός ουσιωδώς οµοίων φαρµάκων (άρθρο 1§8) 
Στο ορισµό πρέπει να προστεθεί ότι ουσιωδώς όµοιο φάρµακο είναι εκείνο που έχει 
την ίδια δραστική ουσία, περιεκτικότητα και µορφή,σύµφωνα µε τον ορισµό που 
δίδεται άλλωστε και στην Υπουργική Απόφαση ∆ΥΓ3α/83657/2006 (ΦΕΚ 
59/Β/2006).  
 
Εκπτώσεις (άρθρο 3) 
Η απαγόρευση χορήγησης εκπτώσεων να επεκταθεί και στις ιδιωτικές κλινικές, 
επειδή από το όποιο ποσοστό έκπτωσης δεν προκύπτει άµεση ή έµµεση ωφέλεια 
στους  ασφαλιστικούς φορείς  αλλά ούτε και για τον ασθενή. 

 
Παρακράτηση υπέρ ΠΦΣ (άρθρο 11§7) 
Η παρακράτηση υπέρ ΠΦΣ επιβάλλεται για την εγχώρια κατανάλωση φαρµάκων. Σε 
περίπτωση εξαγωγών το τέλος πρέπει να επιστρέφεται.  
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Γενικές παρατηρήσεις 

• Να µην καταστρατηγείται η αρχή του µέσου όρου των τριών χαµηλότερων 

τιµών των 22 χωρών της ΕΕ ακόµα και στην περίπτωση που έχει λήξει το ∆ίπλωµα  

• Ευρεσιτεχνίας κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14 του 

εξουσιοδοτικού Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Β/2010 ).   

• Να προβλεφθεί ρύθµιση περί αυξήσεων των τιµών των φαρµακευτικών 

προϊόντων που το δικαιούνται, όπως αυτό προβλέπεται από την Κοινοτική Οδηγία 

89/105 για την διαφάνεια στις τιµές των φαρµάκων και την σχετική Εθνική 

νοµοθεσία  

• Να προβλεφθεί και η απελευθέρωση της τιµής των φαρµάκων ΜΗΣΥΦΑ 

καθώς δεν αποζηµιώνονται από την Κοινωνική Ασφάλιση. 

• Άµεσα να εκδοθεί ∆ελτίο Τιµών µε τα νέα φάρµακα για τα οποία έχει 

κατατεθεί αίτηση από 1/1/2011 µέχρι 30/4/2011.  

• Να προβλέπεται η κυκλοφορία φαρµάκων που ανήκουν στην κατηγορία 

«καινοτόµες θεραπείες» ακόµα κι αν κυκλοφορούν σε λιγότερες από 3 χώρες, 

σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις  της  υπό έκδοση Υπουργικής Απόφασης.  

• Να θεσµοθετηθεί  ότι τα φάρµακα σοβαρών παθήσεων του Ν. 3816/2010      

(ΦΕΚ 6/Α/2010)  δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν. 

3918/2011 (νοσοκοµειακό rebate, ΦΕΚ 31/Α/2011). Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει 

άνιση µεταχείριση µεταξύ φαρµακευτικών επιχειρήσεων και φαρµακοποιών, οι 

οποίοι στη συγκεκριµένη περίπτωση εξαιρούνται.  

Παρακαλούµε να ορίσετε το συντοµότερο δυνατόν συνάντηση µεταξύ της 
αρµόδιας για τις τιµές Επιτροπής του ΣΦΕΕ µε την αντίστοιχη Επιτροπή του 
Υπουργείου Υγείας, προκειµένου να έχουµε γρήγορα µια Υπουργική 
Απόφαση άµεσα εφαρµόσιµη και αποδεκτή από όλους. 

 
Με εκτίµηση, 

 
 
 

          
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης      Πασχάλης Αποστολίδης 
 Γενικός ∆ιευθυντής            Αντιπρόεδρος 
 
 
 
 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 


