
Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 210 6891101 – FAX 210 6891060 

280, Kifissias Ave. & 3, Agriniou Str., GR 152 32 Halandri, ATHENS, GREECE 

TEL (+30 210) 6891 101 FAX (+30 210) 6891060 
e-mail: sfee@sfee.gr 

 

www.sfee.gr 

 
 
Προς 
τον Αξιότιµο 
κ. Αντώνη ∆ηµόπουλο  
Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
 
Κοιν.: κ. Ν. Καραπάνο, ∆ιευθυντή ∆ιεύθυνσης Φαρµάκων & Φαρµακείων  
 κ. Κ. Μ. Φρουζή, Πρόεδρο ΣΦΕΕ 
 
 

Χαλάνδρι, 23 Απριλίου 2012 
 

 
Θέµα: Πρόσθετες προαιρετικές εκπτώσεις 

 
 
Αγαπητέ κύριε ∆ηµόπουλε, 
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε να θέσουµε υπόψη σας το σοβαρό θέµα που 
έχει προκύψει σχετικά µε την παραχώρηση πρόσθετων προαιρετικών εκπτώσεων 
από τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις προς τους φαρµακεµπόρους, τα φαρµακεία και 
τους συνεταιρισµούς καθώς και στις ιδιωτικές κλινικές άνω των 60 κλινών, στις 
οποίες λειτουργεί φαρµακείο.  
 
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 
∆ΥΓ3(α)/οικ33013 (ΦΕΚ 983/Β/30.3.2012) µε θέµα «∆ιατάξεις Τιµολόγησης 
Φαρµάκων», οι πρόσθετες προαιρετικές εκπτώσεις αφορούν µόνο το ∆ηµόσιο, τα 
κρατικά νοσοκοµεία, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 37 του Ν. 
3918/2011 και τα φαρµακεία ΕΟΠΥΥ που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 
αυτό. Η ρύθµιση αυτή έρχεται σε αντίθεση µε την Υπουργική Απόφαση 
∆ΥΓ3(α)/οικ.3222/2012 σύµφωνα µε την οποία επιτρέπονται προαιρετικές 
εκπτώσεις µέχρι 5% για τα ΜΗΣΥΦΑ και µέχρι 3% για όλα τα υπόλοιπα φάρµακα.  
 
Από την ισχύ αυτών των δύο αντικρουόµενων ρυθµίσεων έχουν δηµιουργηθεί 
σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά για την εξάλειψη των οποίων ο ΣΦΕΕ προτείνει 
τα ακόλουθα: θα πρέπει να παραµείνει το καθεστώς του άρθρου 3 της Υπουργικής 
Απόφασης ∆ΥΓ3(α)/οικ33013 (εκπτώσεις µόνο προς το ∆ηµόσιο κλπ), και 
παράλληλα να προβλεφθεί ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία πρόσθετες προαιρετικές 
εκπτώσεις µέχρι 5% θα ισχύουν µόνο για τα ΜΗΣΥΦΑ. Και τούτο διότι τα ΜΗΣΥΦΑ 
δεν αποζηµιώνονται από τα ασφαλιστικά ταµεία και συνεπώς επιτρέπεται η 
εµπορική προώθηση αυτών στο χώρο των φαρµακείων. Επιπροσθέτως, θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ επιτρέπονται οι 
εκπτώσεις για τα προϊόντα αυτά και η τιµή τους καθορίζεται ελεύθερα.  
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Ως εκ τούτου, σας παρακαλούµε όπως το Υπουργείο προβεί άµεσα στη διευθέτηση 
του θέµατος, υιοθετώντας την ως άνω θέση του ΣΦΕΕ προκειµένου να εξαλειφθούν 
οι στρεβλώσεις που έχουν δηµιουργηθεί στην αγορά λόγω της µη οµοιόµορφης 
εφαρµογής της νοµοθεσίας.   

Με εκτίµηση, 

 
   
 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης      Νίκος Κεφαλάς 
Γενικός ∆ιευθυντής      Αντιπρόεδρος 

 


