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Χαλάνδρι, 18 Φεβρουαρίου 2013 

Αγαπητέ κύριε Σαλμά, 

Σε συνέχεια της ανάρτησης του Δελτίου Τιμών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Υγείας την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου, ζητάμε την άμεση διόρθωση των 
σοβαρών σφαλμάτων, ενάντια στη νομοθεσία, που εμφανίζονται στο Δελτίο 
αυτό. 

Παρότι αναγνωρίζουμε ότι η αρμόδια ομάδα τιμολόγησης στον ΕΟΦ κατέβαλλε 
προσπάθειες για την ορθή διαμόρφωση του Δελτίου Τιμών, σημειώνουμε τις 
παρακάτω κατηγορίες σοβαρών σφαλμάτων, οι οποίες, αν δε διορθωθούν 
άμεσα, θα προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην επάρκεια της αγοράς με 
φάρμακα, αποσύρσεις, ελλείψεις για ευνόητους λόγους και εν τέλει 
προβλήματα πρόσβασης των ελλήνων ασθενών στις θεραπείες τους. Πιο 
συγκεκριμένα, παρατηρείται: 

1. Μη ορθή εφαρμογή της πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης για την Τιμολόγηση 
Φαρμάκων (ΦΕΚ 94/Α’, 23/01/2013), για μοναδικά προϊόντα, βιοτεχνολογικά 
και προϊόντα εντός πατέντας 

2. Λανθασμένη αναφορά τιμών από τις ευρωπαϊκές χώρες 
3. Μη ορθή τιμολόγηση των παραγώγων αίματος, ορφανών φαρμάκων και 

ανοσοσφαιρίνων 
4. Απουσία κωδικών φαρμακευτικών προϊόντων σε κυκλοφορία από το Δελτίο 

Τιμών 
5. Λανθασμένη αντιστοίχιση φαρμακευτικών προϊόντων που βρίσκονται σε 

καθεστώς co-marketing 
6. Λανθασμένη αντιστοίχιση γενοσήμων και τιμολόγηση παραγομένων προϊόντων 

Για την άμεση διόρθωση των προβλημάτων αυτών, προτείνεται η ορθή 
επανακοινοποίηση του Δελτίου Τιμών εντός της εβδομάδας.  
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Επισημαίνεται δε ότι με βάση τους υπολογισμούς του Συνδέσμου σε συνεργασία με 
την IMS, η εξοικονόμηση από το Δελτίο Τιμών είναι σημαντική (μεσοσταθμική 
μείωση 10%) και η οποία εφόσον προστεθεί σ’ αυτήν του Δελτίου του Νοεμβρίου, η 
φαρμακευτική δαπάνη και το 2013 θα είναι εντός των στόχων του Μνημονίου.   

Κατά συνέπεια η λογική και η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να διορθωθούν άμεσα όλα 
τα σοβαρά σφάλματα τιμών, ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των 
ελλήνων ασθενών στα φάρμακα και τις θεραπείες τους. 

Με εκτίμηση,  

 

 
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής 

  
Νίκος Κεφαλάς 

Πρόεδρος                                      Αντιπρόεδρος 
 

 


