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Προς              
τον Αξιότιµο 
κ. Αντώνη ∆ηµόπουλο 
Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 

Χαλάνδρι, 5 Σεπτεµβρίου 2011 

 

Αγαπητέ κύριε ∆ηµόπουλε, 

 

Επανερχόµεθα στα θέµατα που έχουµε κατ’ επανάληψη συζητήσει το τελευταίο 

διάστηµα σχετικά µε τη λίστα συνταγογραφουµένων φαρµάκων και τα κριτήρια 

ένταξης των φαρµάκων σε αυτή και για να προλάβουµε προβλήµατα που θα 

προκύψουν. 

Παρακαλούµε όπως: 

1) Μας κοινοποιήσετε άµεσα το κείµενο του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης µε 

τα κριτήρια της Λίστας πριν υπογραφεί από τον Υπουργό, προκειµένου ο 

ΣΦΕΕ να διατυπώσει τις απόψεις του 

2) Συγκροτηθεί ξεχωριστή Επιτροπή ενστάσεων µε Πρόεδρο πρόσωπο υψηλού 

κύρους και ευρείας αποδοχής, προκειµένου να διασφαλίζεται η 

αντικειµενικότητα  και η διαφάνεια 

3) Καταστεί σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει η εφαρµογή καµίας 

λίστας, εφόσον πρώτα δεν έχουν διεκπεραιωθεί όλες οι ενστάσεις. Καµία 

φαρµακευτική επιχείρηση δεν είναι δυνατόν να αιτηθεί την υπαγωγή των 

σκευασµάτων της στη λίστα, ενώ συγχρόνως υποβάλλει ένσταση 

4) Λάβετε σοβαρά υπόψη σας ότι ο ΣΦΕΕ και τα µέλη του δεν είναι δυνατόν να 

αποδεχθούµε τη συµµετοχή των generics στα cluster για τον υπολογισµό της 

Τιµής Αναφοράς. 
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Κύριε Γενικέ, 

Θέλουµε να σας διαβεβαιώσουµε ότι ο ΣΦΕΕ έχει όλη την καλή διάθεση και 

προθυµία να βοηθήσει στις προσπάθειές τις δικές σας και του Υπουργού για τον 

εξορθολογισµό της φαρµακευτικής δαπάνης και την περιστολή της σπατάλης στο 

χώρο του φαρµάκου και της υγείας γενικότερα. ∆εν µπορεί όµως, Κύριε Γενικέ, ο 

ΣΦΕΕ να αποδεχθεί και δεν αποδέχεται τη συµµετοχή των generics στον υπολογισµό 

της τιµής αναφοράς, θέµα για το οποίο έχουµε επισηµάνει επανειληµµένως τη θέση 

µας, µε όλους τους δυνατούς τρόπους (εντός των πλαισίων του νόµου και της 

ευπρέπειας), συνεπέστατα τον τελευταίο ενάµιση χρόνο. 

 

Με εκτίµηση,  

 

 

 

Φώτης Μαγγαλούσης            Κωνσταντίνος Φρουζής 
 Γενικός ∆ιευθυντής         Γενικός Γραµµατέας 

 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 

          


