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Προς    
τον Αξιότιµο 
κ. Αντώνη ∆ηµόπουλο 
Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας 
 
 
Κοιν.:  κα Ζ. ∆έδε, Πρόεδρο Επιτροπής Τιµών Φαρµάκων 
 κ. Ν. Καραπάνο, ∆ιευθυντή ∆/νσης Φαρµάκων & Φαρµακείων 
  

 

Χαλάνδρι, 5 Ιουλίου 2011 

Αγαπητέ κύριε ∆ηµόπουλε, 

Σε συνέχεια της έκδοσης του ∆ελτίου Τιµών ανατιµολόγησης των φαρµάκων της 30ης 

Ιουνίου 2011, σας ενηµερώνουµε ότι ο ΣΦΕΕ έχει γίνει αποδέκτης ουσιαστικών 

παραπόνων από τις εταιρείες µέλη του, για παρατηρούµενα λάθη στην διαµόρφωση 

των τιµών των προϊόντων τους. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε τα ακόλουθα παραδείγµατα:  

1) προϊόντα co-marketing έχουν διαφορετικές τιµές  

2) φαρµακευτικά προϊόντα έχουν λάβει λάθος τιµή, προφανώς είτε από εσφαλµένη 

αναγωγή µορφών και περιεκτικοτήτων είτε λόγω λάθους κατά τη διαδικασία της 

εφαρµογής των τελικών ρυθµίσεων (κανόνων) τιµολόγησης  

3) προκύπτει, ότι δεν εξετάσθηκαν από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου, όλες 

οι υποβληθείσες από τις εταιρείες ενστάσεις, όπως π.χ. για τα παράγωγα αίµατος, 

για τα οποία εγκυµονεί πλέον ο κίνδυνος απόσυρσης από την αγορά  

4) επιπλέον, συναντάται από πολλές εταιρίες το φαινόµενο, οι τιµές της τελικής 

ανάρτησης να είναι διαφορετικές (αρκετά µειωµένες) από εκείνες που εδόθησαν για 

διαβούλευση, όποτε δεν δόθηκε η δυνατότητα στις εταιρείες να υποβάλλουν 

ενστάσεις.  

Για τους λόγους αυτούς, έχουµε ήδη ενηµερώσει τα µέλη µας να υποβάλουν άµεσα 

τις παρατηρήσεις τους στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου, προκειµένου να 

επιταχυνθεί η διαδικασία εξετάσεώς τους και να εκδοθεί άµεσα το ∆ιορθωτικό ∆ελτίο 

Τιµών, δηλαδή εντός 20 ηµερών, όπως προβλέπει το άρθρο 12 παρ. 6 της 

Υπουργικής Απόφασης ∆ΥΓ3δ/οικ.66084/2011 (ΦΕΚ 1231/Β/14.06.2011). 
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Τέλος, για τις περιπτώσεις όπου η Υπηρεσία έχει ήδη εντοπίσει ότι έχουν εκδοθεί εκ 

παραδροµής λανθασµένες τιµές σε προϊόντα, που δηµιουργούν σοβαρά 

προβλήµατα στη διακίνησή τους, είµαστε βέβαιοι ότι θα προχωρήσετε άµεσα, σε 

ορθή επανακοινοποίηση του εν λόγω ∆ελτίου Τιµών φαρµάκων, ώστε τα προϊόντα 

να λάβουν τη σωστή τους τιµή. 

Με εκτίµηση, 
 
 
 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης      Πασχάλης Αποστολίδης 
 Γενικός ∆ιευθυντής              Αντιπρόεδρος 

 
 
 
 
 
 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 


