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                Χαλάνδρι, 2 Φεβρουαρίου 2014  
 

Θέμα: Σοβαρά προβλήματα και μη εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την τρέχουσα ανατιμολόγηση 
 και την ανάρτηση του νεώτερου προσχέδιου του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων  (31/01/2014) 

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 

Σε συνέχεια της ανάρτησης του νεώτερου προσχεδίου ανατιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων  
στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ στις 31/1/2014, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι αν και 
αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες της Δ/νσης Τιμολόγησης του ΕΟΦ για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, ωστόσο το προσχέδιο αυτό εμπεριέχει πολλά συστημικά λάθη και δε βασίζεται σε 
αρκετές περιπτώσεις στις νεώτερες Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων. Υπενθυμίζουμε ότι τα 
προβλήματα αυτά είχαν ήδη εντοπιστεί και αναγνωριστεί από τον ΕΟΦ σε συνέχεια της πρώτης 
ανάρτησης του προσχεδίου του Δελτίου Τιμών, τα οποία όμως όπως φαίνεται δεν επιλύθηκαν. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα σοβαρά προβλήματα στην τιμολόγηση και παραδείγματα μη 
εφαρμογής των Διατάξεων Τιμολόγησης: 
 

1. Χρήση της Περιόδου Προστασίας Δεδομένων (data protection), αντί για τη χρήση της πατέντας 
δραστικής ουσίας, ως κριτήριο χαρακτηρισμού προϊόντος και κατά συνέπεια τιμολόγησής του 

2. Τιμολόγηση μοναδικών πρωτότυπων προϊόντων, χωρίς κυκλοφορία γενοσήμων, με οριζόντια 
μείωση και όχι με το Μ.Ο. των 3 χαμηλότερων τιμών της Ε.Ε. 

3. Μη επίλυση σοβαρών λαθών στις τιμές, που προέκυψαν από λανθασμένες πηγές στις χώρες 
της Ε.Ε. (π.χ. τιμές στην Ιταλία, τη Δανία κτλ.) 

Για αυτόν το λόγο, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στη φαρμακευτική αγορά ύστερα από 
την οριστικοποίηση ενός Δελτίου Τιμών που περιέχει σοβαρά λάθη, παρακαλούμε όπως δώσετε τη 
δυνατότητα στις φαρμακευτικές εταιρείες για διαβούλευση επί των τιμών με συναντήσεις στον ΕΟΦ, 
την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη. Σκοπός είναι η επίλυση των προβλημάτων που εκκρεμούν από 
κοινού με την Δ/νση Τιμολόγησης του ΕΟΦ και η εκ νέου αποστολή του διορθωμένου προσχεδίου 
Δελτίου Τιμών στο Υπ. Υγείας, πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών. 
 

 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας και την άμεση απάντησή σας. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
          
Νίκος Κεφαλάς   Ζέφη Βοστιτσάνου 
Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ / Μέλος της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων Επιστημονική Δ/ντρια 


