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Προς   
τον Αξιότιµο 
κ. Ντ. Ρόβλια  
Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
 

Κοιν.: κ. Μ. Χρυσοχοϊδη, Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης &  Ανταγ. 
κ. Στ. Κοµνηνό, Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου  
κ. Τζ. Κορέλλα, Σύµβουλο Υφυπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας 
κ. Όλγα Οικονόµου, Πρόεδρο Επιτροπής Τιµών Φαρµάκων 
κ. Λ. Λιαρόπουλο, Αναπληρωτή Πρόεδρο Επιτροπής Τιµών Φαρµάκων 
κ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ 
κα. Μ. Σκουρολιάκου, Α’ Αντιπρόεδρο ΕΟΦ 
κ. Α. Βασιλάκη, ∆/νση Βιοµηχανικών Προϊόντων & Φαρµάκων 
κ. Ν. ∆ηµητρακόπουλο, Προϊστάµενο ∆/νσης Βιοµηχανικών Προϊόντων 
& Φαρµάκων 
κα Κ. Πολύζου, ∆/νση Βιοµηχανικών Προϊόντων & Φαρµάκων 
κ. Ν. Καραπάνο, ∆/ντή ∆/νσης Φαρµάκων & Φαρµακείων 

 

Χαλάνδρι, 5 Ιανουαρίου 2011 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

Μετά την έκδοση του υπ’ αριθµόν 5/2010 ∆ελτίου Τιµών, το οποίο αφορά τον 
καθορισµό των τιµών των φαρµάκων µε βάση το ΦΠΑ 6,5% και την έκδοση του 
∆ελτίου Τιµών 1/2011 µε το οποίο καθορίζονται οι τιµές σε νέα φάρµακα για τα 
οποία έχουν υποβληθεί σχετικές αιτήσεις µέχρι 30/6/2010 και προκειµένου να 
οµαλοποιηθεί η αγορά στο χώρο του φαρµάκου, θα πρέπει η αρµόδια 
Υπηρεσία του Υπουργείου σας να προβεί στην τακτοποίηση των κάτωθι 
εκκρεµοτήτων: 

Α) Να εκδοθούν τιµές για τα νέα φάρµακα για τα οποία έχουν υποβληθεί 
αιτήσεις από 1/7/2010 έως και 30/9/2010  

Β) Να εξεταστούν οι ενστάσεις και παρατηρήσεις επί του ∆ελτίου τιµών 4/2010 
της 3ης Σεπτεµβρίου 2010, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν εξετασθεί από την 
αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου σας και να είχε εκδοθεί σχετικό διορθωτικό 
δελτίο τιµών εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους, όπως 
προβλέπει η παράγραφος 6 του άρθρου 342 της Α∆ 7/2009 

Γ) Να καθοριστούν οι τιµές πολλών ορφανών φαρµάκων, ορών, αντιγριπικών 
εµβολίων και παραγώγων αίµατος για τα οποία οι σχετικές αιτήσεις έχουν 
υποβληθεί εµπρόθεσµα από τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις που τα 
εµπορεύονται  
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∆) Να καθοριστούν οι τιµές των φαρµάκων εκείνων τα οποία συνεχίζουν και 
σήµερα να κυκλοφορούν λόγω σφάλµατος της Υπηρεσίας του Υπουργείου 
σας µε τιµές τις οποίες καθόρισε το ∆ελτίο Τιµών 1/2010 (οριζόντιες µειώσεις).   

Οι ανωτέρω εκκρεµότητες έχουν δηµιουργήσει σοβαρή στρέβλωση στην 
αγορά του φαρµάκου, καθόσον πολλές επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να 
προβλέψουν τον χρόνο κυκλοφορίας των προϊόντων τους. Πολλά µάλιστα 
ανταγωνιστικά φάρµακα ή φάρµακα για τα οποία έχει εγκριθεί διαδικασία συν-
διάθεσης (co–marketing), κυκλοφορούν ακόµη µε τιµές που εξέδωσε το δελτίο 
τιµών 1/2010 (οριζόντιες µειώσεις) ενώ τα ανταγωνιστικά ή φάρµακα για τα 
οποία έχει εγκριθεί διαδικασία συν-διάθεσης(co-marketing) κυκλοφορούν µε 
νέες υψηλότερες τιµές βάσει του µέσου όρου των τριών χαµηλοτέρων τιµών 
των 22 χωρών της ΕΕ (άρθρο 336 της Α∆ 7/2009) προκαλώντας σοβαρά 
θέµατα ανταγωνισµού στην αγορά.  

Για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει άµεσα να προχωρήσει η αρµόδια 
Υπηρεσία του Υπουργείου σας στην έκδοση νέου ∆ελτίου Τιµών µε το οποίο να 
τακτοποιούνται όλες αυτές οι εκκρεµότητες, οι οποίες έχουν απορυθµίσει την 
αγορά φαρµάκου.  

Με εκτίµηση, 

 
 
 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης                     Άκης Αποστολίδης 
Γενικός ∆ιευθυντής           Αντιπρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 
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