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κ. Αντώνη ∆ηµόπουλο 
Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας 
 
Κοιν: κ. Μ. Τιµοσίδη, Υφυπουργό Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
 κ. ∆. Μπαλασόπουλο, Νοµικό Σύµβουλο Υπουργού Υγείας & Κ.Α. 
 κα. Ζ. ∆έδε, Πρόεδρο Επιτροπής Τιµών Φαρµάκων 

κα. Αθ. Κύρλεση, Γενική ∆ιευθύντρια Υγείας 
κ. Ν. Καραπάνο, ∆/ντη Φαρµάκων & Φαρµακείων 
 

Χαλάνδρι, 21 Ιουνίου 2011 

Aξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα,  

Σε συνέχεια του Έκτακτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΦΕΕ που 
πραγµατοποιήθηκε χθες, ∆ευτέρα, 20 Ιουνίου 2011 και ώρα 19:00 µ.µ. µε 
θέµα τις τιµές των φαρµάκων και µε τη συµµετοχή των νοµικών συµβούλων 
του Συνδέσµου κ. Γιάννη Χρυσοσπάθη (Γραφείο Μπερνίτσα) και Καθηγητή 
Κωνσταντίνου Καλαβρού, σας αποστέλλουµε µετά από απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου την κάτωθι επιστολή: 

Το σχέδιο δελτίου τιµών το οποίο κοινοποιήσατε στις 20 Ιουνίου 2011 στον 
ΣΦΕΕ µε την παράκληση να προωθηθεί από τον Σύνδεσµο στις εταιρείες µέλη 
του βρίσκεται σε απόλυτο νοµικό κενό. 

Όπως καλά γνωρίζετε, για την έκδοση του συγκεκριµένου δελτίου τιµών δεν 
έχει ακόµη δηµοσιευθεί ο εξουσιοδοτικός νόµος ούτε έχει εκδοθεί σχετική 
Υπουργική Απόφαση, η οποία να προβλέπει τον τρόπο καθορισµού των τιµών 
των φαρµάκων, τον οποίο ακολουθήσατε για  την έκδοση του επίµαχου 
δελτίου τιµών. Είναι, λοιπόν προφανές και σύµφωνα µε γνώµη των νοµικών 
µας συµβούλων, ότι οι ακολουθούµενες διαδικασίες στερούνται κάθε νοµικής 
βασιµότητας και οι συµµετέχοντες σ’ αυτές υπάλληλοι διαπράττουν βαρύτατα 
πειθαρχικά και ποινικά αδικήµατα. 

Ένα δεύτερο σηµείο, το οποίο είναι άξιο επισήµανσης, είναι, ότι κατά τον 
καθορισµό των τιµών των φαρµάκων οι µειώσεις λόγω λήξης του «πρώτου» 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ενός φαρµάκου στις οποίες θα προβεί η Επιτροπή 
τιµών φαρµάκων του Υπουργείου σας  , δεν µπορούν να υπολείπονται της 
τιµής, η οποία προκύπτει από τον µέσο όρο των τιµών που έχει το φάρµακο 
στις 22 χώρες της ΕΕ , άλλως παραβιάζεται το άρθρο 14 του εξουσιοδοτικού 
νόµου 3840/2010 για τον καθορισµό των τιµών των φαρµάκων, το οποίο 
εξακολουθεί να ισχύει, επιβεβαιώνεται µάλιστα και από την πρόσφατη 
τροπολογία, η οποία δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί. 
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Παράλληλα σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή τιµών των φαρµάκων 
του Υπουργείου σας καθορίσει κατ’ εφαρµογή των διατάξεων περί µείωσης 
της τιµής των φαρµάκων λόγω λήξης του «πρώτου» διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας τιµή φαρµάκου, η οποία κατ’ αποτέλεσµα θα είναι χαµηλότερη 
των άνω ορίων, τότε η Πολιτεία οδηγείται σε ευθεία µη συµµόρφωση µε την 
απόφαση µε  αριθ. 3633/2004  της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, µε την οποία κρίθηκε ότι είναι αντισυνταγµατική, η ρύθµιση 
σύµφωνα µε την οποία η τιµή του φαρµάκου καθορίζεται µε βάση την 
χαµηλότερη τιµή που έχει το φάρµακο στην ΕΕ. Κατά τη γνώµη των νοµικών 
µας συµβούλων οι στα ανωτέρω συµπράττοντες υπάλληλοι διαπράττουν 
βαρύτατα πειθαρχικά και ποινικά αδικήµατα. 

Εντός της ηµέρας θα σας διαβιβάσουµε και τις αναλυτικές νοµικές 
παρατηρήσεις επί του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, που µας διαβιβάσατε. 

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

Με εκτίµηση, 
 
 
 
 
 
        
Φώτης Μαγγαλούσης              Άκης Αποστολίδης 
    Γενικός ∆/ντης                     Αντιπρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 


