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Θέμα: Πώληση φαρμάκων από φαρμακευτικές επιχειρήσεις απευθείας σε 

φαρμακεία 

Χαλάνδρι, 23 Ιανουαρίου 2014  

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης οικ.325/5851/Γ.Π. (ΦΕΚ 
88/Β/21.1.2014) με θέμα «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων», θα θέλαμε να σας 
εκφράσουμε την έκπληξη αλλά και έντονη αντίδρασή μας αναφορικά με την νέα 
ρύθμιση του άρθρου 4 παρ. 7. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανωτέρω ρύθμιση, οι φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις όταν πωλούν απευθείας στα φαρμακεία οφείλουν να αποδίδουν στον 
ΕΟΠΥΥ το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό κέρδος του χονδρεμπόρου! 

Μία τέτοια ρύθμιση είναι εντελώς παράνομη για τους ακόλουθους λόγους: 

 Πρωτίστως δεν έχει νομοθετική εξουσιοδότηση. Ειδικότερα, δεν προκύπτει 
από κάποια διάταξη νόμου ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει το δικαίωμα να καρπώνεται το 
ποσοστό κέρδους των χονδρεμπόρων σε περίπτωση κατά την οποία οι 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις πωλούν απευθείας στα φαρμακεία. 

 Επιπλέον έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 2 παρ. 2 της ίδιας υπουργικής 
απόφασης, σύμφωνα με το οποίο η τιμή πώλησης προς τα φαρμακεία είναι η 
χονδρική τιμή. Συνεπώς οι εταιρείες, όταν πωλούν σε φαρμακεία απευθείας, 
πωλούν σε χονδρική τιμή και πρέπει να ωφελούνται  το αντίστοιχο ποσοστό 
κέρδους, διότι επιβαρύνονται και με τα κόστη διανομής.  

 Έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 2 παρ. 1 της ίδιας υπουργικής απόφασης, 
σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες πωλούν σε ex-factory τιμές μόνο στους 
χονδρεμπόρους. Αν εφαρμοστεί η παρ. 7 του άρθρου 4 αυτό πρακτικά 
σημαίνει ότι θα υποχρεούνται να πωλούν σε ex-factory τιμή και στα 
φαρμακεία. 

Επιπλέον, η ανωτέρω διάταξη ουσιαστικά αφαιρεί χωρίς λόγο τη δυνατότητα 
από τις εταιρείες να καλύπτουν κατά περίπτωση ελλείψεις σημαντικών 
φαρμάκων σε ευαίσθητες περιοχές. 

Δεδομένου ότι η ανωτέρω διάταξη εντάχθηκε στην Υπουργική Απόφαση 
κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, χωρίς καμία προηγουμένως διαβούλευση και 
λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευσή σας για τη διαμόρφωση ενός σταθερού και 
προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε 
άμεσα στην έκδοση τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης.  

 
Με εκτίμηση, 
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