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Κοιν.: κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας 
 

Θέμα: Διόρθωση λαθών σχεδίου Δελτίου Τιμών 

Χαλάνδρι, 4 Φεβρουαρίου 2014  

Αξιότιμοι κύριοι & κυρία, 

Εν όψει της συνεδρίασης της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων την Τετάρτη 5/2/2014 και 
δεδομένου ότι το σχέδιο Δελτίου Τιμών, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του ΕΟΦ και αφορά την ανατιμολόγηση των φαρμάκων, περιέχει πολλά και 
σοβαρά λάθη, παρακαλούμε θερμά όπως λάβετε υπόψη σας τα κάτωθι. 

Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη αφενός το γεγονός ότι το Δελτίο Τιμών με 
την ανατιμολόγηση των φαρμάκων πρέπει να εκδοθεί το συντομότερο δυνατό 
προκειμένου να προκύψει η απαραίτητη εξοικονόμηση, και αφετέρου ότι λόγω του 
μεγάλου αριθμού των παρατηρήσεων που έχουν υποβάλει οι εταιρείες ενδέχεται η 
Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων να μην είναι σε θέση να εξετάσει κάθε μία χωριστά, θα 
πρέπει να εγκριθεί επί της αρχής ότι η τιμή κανενός φαρμάκου υπό προστασία 
πατέντας και κανενός μοναδικού φαρμάκου δεν θα μειωθεί κάτω από τον μέσο 
όρο των 3 χαμηλοτέρων τιμών στις χώρες της ΕΕ κατ’ εφαρμογή της 
Υπουργικής Απόφασης που ισχύει. Και τούτο, διότι η κείμενη νομοθεσία ρητώς 
προβλέπει ότι ένα φάρμακο αναφοράς τιμολογείται ως off-patent μετά την 
τεκμηρίωση της λήξης της ενεργούς προστασίας της πατέντας της δραστικής 
ουσίας και  όχι λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο προστασίας των δεδομένων 
(data protection).  

Προς το σκοπό αυτό και για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Τιμών, 
παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη τα σχετικά αιτήματα των εταιρειών, 
προκειμένου να αξιολογηθούν και να διορθωθούν τα λάθη, όπου χρήζει, πριν 
από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών και την έκδοση του Δελτίου Τιμών. Για 
άλλη μία φορά θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ορθή και σύννομη τιμολόγηση των 
προϊόντων αυτών είναι υψίστης σημασίας για να διασφαλισθεί η επάρκειά τους 
στην αγορά και ως εκ τούτου η δημόσια υγεία. 

Με εκτίμηση, 

 
 
 
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής      Νίκος Κεφαλάς 
Πρόεδρος        Αντιπρόεδρος 


