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Θέμα: Σημεία που συμφωνήθηκαν και χρήζουν άμεσης διευθέτησης 

Χαλάνδρι, 21 Φεβρουαρίου 2014  

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Μετά την ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση που είχαμε, παρακαλούμε για τις 
ενέργειές σας ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα η υλοποίηση των θεμάτων που 
συμφωνήσαμε και αφορούν στην: 

Α. Ορθή Επανακοινοποίηση του Δελτίου Τιμών εντός των επόμενων ημερών με 
διορθώσεις: 

a) Στους κωδικούς που αφορούν on patent προϊόντα και έχουν τιμολογηθεί με 
οριζόντιες μειώσεις κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. 

b) Στους κωδικούς που αφορούν σε μοναδικά προϊόντα, τα οποία δεν έχουν 
γενόσημο με καταγεγραμμένες πωλήσεις 

c) Στους κωδικούς που απουσιάζουν από το Δελτίο Τιμών ενώ έχουν 
καταγεγραμμένες πωλήσεις ή προορίζονται για εξαγωγές. 
 

Β. Άμεση Έκδοση διορθωτικού Δελτίου Τιμών, μετά από εξέταση όλων των 
ενστάσεων των εταιρειών όσον αφορά στα προβλήματα που παρουσιάζουν με τις 
χώρες αναφοράς, τις αναγωγές, τα εγχωρίως παραγόμενα καθώς και άλλα θέματα.  
 
Γ. Η Διεύθυνση Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου να εκδίδει, μετά από αίτηση των 
εταιρειών, βεβαίωση ότι για το συγκεκριμένο προϊόν έχει υποβληθεί ένσταση, και 
ως εκ τούτου η τιμή που περιλαμβάνεται στο Δελτίο Τιμών είναι προσωρινή και 
συνεπώς δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 
 
Δ. Να εκδοθεί άμεσα αναθεωρημένος Θετικός Κατάλογος,  έτσι ώστε τα 
καινοτόμα προϊόντα που τιμολογήθηκαν την 6η Αυγούστου και εντάχθηκαν στον 
Κατάλογο την 13η Φεβρουαρίου, να αποζημιώνονται για όλες τις εγκεκριμένες 
ενδείξεις, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με την δέσμευση του 
Υπουργείου Υγείας. Υπενθυμίζεται ότι για το λόγο αυτό, άλλωστε, 
θεσμοθετήθηκε το 5% rebate ως τέλος εισόδου στη λίστα. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους, θα 
πρέπει να υπάρξει δέσμευση για την πλήρη αποζημίωση των εν λόγω 
προϊόντων, χωρίς περιορισμούς, ως την αναθεώρηση του Θετικού Καταλόγου. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας. 

Με εκτίμηση, 

Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής     Πασχάλης Αποστολίδης 
Πρόεδρος       Αντιπρόεδρος  
 

Νίκος Κεφαλάς 
Αντιπρόεδρος 


