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Χαλάνδρι, 10 Μαΐου 2014 
 

Θέμα: Μη αναφορά των άλλων κρατών στις τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα 
 

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 
 

Σε συνέχεια της άκαρπης συνεδρίασης της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων και 
δεδομένου ότι υπάρχουν σοβαρά λάθη στο ισχύον Δελτίο Τιμών θα θέλαμε να 
επιστήσουμε την προσοχή σας για μία ακόμη φορά στο ακόλουθο θέμα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές πολλών on-patent και off-patent προϊόντων χωρίς 
γενόσημα στην αγορά, έχουν μειωθεί κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας 
κάτω από τον μέσο όρο των τριών χαμηλοτέρων τιμών στις χώρες της ΕΕ. 
Παράλληλα, η Ελλάδα αποτελεί χώρα αναφοράς για πολλές χώρες εντός και εκτός 
Ευρώπης και το γεγονός ότι λαμβάνουν υπόψη τις τιμές της Ελλάδας για τον 
καθορισμό των τιμών των φαρμάκων δημιουργεί σοβαρότατο πρόβλημα στο διεθνές 
σύστημα τιμών αναφοράς. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει άμεσα να αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Υγείας όπου είναι δημοσιευμένα και τα Δελτία Τιμών, από την οποία να 
προκύπτει ότι οι ισχύουσες τιμές είναι προσωρινές δεδομένου ότι εκκρεμεί η 
εξέταση των ενστάσεων και η έκδοση Διορθωτικού Δελτίου Τιμών. Η προτεινόμενη 
διατύπωση είναι η ακόλουθη: 

«Hereby with reference to the Price Bulletin published on 12/2/2014, we certify 
that the Pharmaceutical Companies have submitted appropriate, and in 
accordance with applicable Legislation, objections against the prices of their 
products which are included in the said Price Bulletin and are applicable since 
17/2/2014. 

Both our Competent Department and the relevant Pricing Committee are 
considering the objections and will proceed with the corresponding corrections of 
that prices within a reasonable period». 

Λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος παρακαλούμε για τις 
άμεσες ενέργειές σας.  

 

Με εκτίμηση, 

 

Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής      Νίκος Κεφαλάς 
Πρόεδρος        Αντιπρόεδρος 


