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Τίτλος : 

Νέα σοβαρά λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών 
επισημαίνει ο ΣΦΕΕ 

Μέσο :  
http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2013/01/blog-post_3650.html 

 

Νέα σοβαρά λάθη επισημαίνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) στο νέο 

διορθωτικό δελτίο τιμών, το οποίο ανήρτησε την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου ο αναπληρωτής υπουργός 

Υγείας Μάριος Σαλμάς στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας. 

Συγκεκριμένα, με επιστολή του προς τον Μάριο Σαλμά, ο ΣΦΕΕ υπογραμμίζει ότι... 

 
 

... το διορθωτικό δελτίο τιμών δεν λαμβάνει εν πολλοίς υπόψη τις ενστάσεις των φαρμακευτικών 

εταιρειών, ενώ βρίσκεται επίσης σε σαφή διάσταση από την σχετική πρόταση – εισήγηση της 

Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, αλλά και από την κείμενη νομοθεσία. 

Δείτε συνημμένα την επιστολή του ΣΦΕΕ προς τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας. 

 

Συνημμένα αρχεία:  
 Epistoli_Sfee.pdf  

 
 
ygeia360.gr

http://farmakopoioi.blogspot.gr/
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2013/01/blog-post_3650.html
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/download/44_d81cef699c6610e45318b968a9b83731
http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/2486-nea-sobara-lathh-sto-diorthwtiko-deltio-timwn-epishmainei-o-sfee
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Τίτλος : 
Μειώσεις τιμών στα φάρμακα από τη Δευτέρα 

Μέσο :  
http://exelixeis.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://exelixeis.gr/ygeia/meioseis-timon-se-1-150-farmaka-apo-ti-

deutera/ 

 

Tο νέο δελτίο τιμών τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου και 

περιλαμβάνει μειώσεις τιμών σε 1.150 φάρμακα.Η μείωση μεσοσταθμικά 
αγγίζει περίπου το 10%. Όπως διευκρινίζεται στις χονδρικές και 

νοσοκομειακές τιμές των φαρμάκων δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ, ενώ στις 
λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%. 

Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα 
πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%. 

Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε το τελικό διορθωμένο δελτίο,μετά τις 
αλλεπάλληλες αλλαγές των τελευταίων μηνών που έφεραν τα πάνω κάτω 

στο χώρο του φαρμάκου. Από ότι φαίνεται όμως και αυτή τη φορά δεν 
λείπουν τα λάθη. 

Τις σοβαρές αντιρρήσεις του έχει ήδη εκφράσει με σημερινή του 

ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος.Όπως 
τονίζει μεταξύ άλλων ο ΣΦΕΕ : «Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να 

επιστήσουμε την προσοχή σας στα πολλά και σοβαρά λάθη τα οποία 
εμπεριέχονται στο διορθωτικό Δελτίο Τιμών που αναρτήθηκε σήμερα στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι οι 

ενστάσεις οι οποίες υποβλήθησαν από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν 
ελήφθησαν υπόψη με αποτέλεσμα οι τιμές αρκετών φαρμάκων να έχουν 

καθοριστεί κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και της σχετικής 
εισήγησης της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας». 

http://exelixeis.gr/
http://exelixeis.gr/ygeia/meioseis-timon-se-1-150-farmaka-apo-ti-deutera/
http://exelixeis.gr/ygeia/meioseis-timon-se-1-150-farmaka-apo-ti-deutera/
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Τίτλος : 

Η …φάρσα του νέου Δελτίου Τιμών φαρμάκων! Λάθη και 
για …5η φορά  

Μέσο :  
http://pharmakeutika.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://pharmakeutika.blogspot.gr/2013/01/5.html 

 

Σαν το γεφύρι της Άρτας έχει γίνει τελικά το νέο Δελτίο Τιμών 

καθώς τα λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο. Η έκδοση του νέου 
διορθωτικού δελτίου τιμών που εξεδόθη για ..6η φορά για το οποίο 

μάλιστα και οι ενδιαφερόμενοι έχουν χάσει το λογαριασμό, 
περιέχει και πάλι λάθη. Τι επισημαίνει σε επιστολή του ο 

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) σε 
επιστολή του στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο 

Σαλμά.  
 

 
Νέες τιμές λαμβάνουν και πάλι 1359 φάρμακα που κυκλοφορούν στην 

ελληνική αγορά με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών που εξεδόθη από 
τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά.  

Η μείωση μεσοσταθμικά αγγίζει περίπου το 10% αλλά φυσικά και αυτή τη 

φορά δεν απεφεύχθησαν τα περίεργα και τα λάθη.  
Άλλωστε σημασία δεν έχει αν καταγράφεται μια γενική μείωση σε όλα τα 

σκευάσματα αλλά ποια είναι αυτά που διατηρούν τις τιμές τους ή 
μειώνονται ελάχιστα και βρίσκονται πρώτα στις πωλήσεις.  

Είναι ενδεικτικό με βάση τους πρώτους υπολογισμούς πως τα φάρμακα με 
τις μεγαλύτερες πωλήσεις που διατίθενται σρις περισσότερες φορές μόνο 

από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, παίρνουν αύξηση κατά μέσο όρο 12%. 
Συνεπώς ελάχιστη σημασία έχει εάν το φάρμακο voluven παίρνει αύξηση 

κατά …1880% καθώς δεν είναι και το νούμερο ένα στις πωλήσεις.  
Για την ιστορία το συγκεκριμένο σκεύασμα από 6 ευρώ φθάνει τα 120 

ευρώ.  
Πάντως τα λάθη στο νέο διορθωτικό μάλιστα δελτίο τιμών επισημαίνει και 

ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος με επιστολή του στον 
Μάριο Σαλμά.  

Όπως αναφέρει ο ΣΦΕΕ στην επιστολή του: «Με την παρούσα επιστολή θα 

θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα πολλά 
και σοβαρά λάθη τα οποία εμπεριέχονται στο διορθωτικό Δελτίο Τιμών που 

αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. 
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι οι ενστάσεις οι οποίες υποβλήθησαν από τις 

φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν ελήφθησαν υπόψη με αποτέλεσμα οι τιμές 
αρκετών 

http://pharmakeutika.blogspot.gr/
http://pharmakeutika.blogspot.gr/2013/01/5.html
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φαρμάκων να έχουν καθοριστεί κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

και της 

σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου 
Υγείας». 

Ενδεικτικά ο ΣΦΕΕ αναφέρεται σε ορισμένα λάθη όπως στη μη 
ευθυγράμμιση των γενοσήμων με τα πρωτότυπα 

π.χ. Kibilis 10mg, στη μερική εναρμόνιση των πολυσυσκευασιών 
π.χ. Urpem (η συσκευασία των 30 είναι φθηνότερη της συσκευασίας των 

20), στη μη εφαρμογή της Υπουργικής απόφασης για τα προϊόντα με 
τιμή<10 span="span"> 

π.χ. Celebrex. 
Όσο για τις συνέπειες υπογραμμίζει: «το γεγονός αυτό δημιουργεί 

συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
για τα υπόλοιπα φάρμακα που έχουν τιμολογηθεί σωστά, ενώ οδηγούν τα 

φάρμακα 
με τις λάθος τιμές σε ελλείψεις από την αγορά με άμεση επίπτωση την 

πρόσβαση 

των ασθενών στις θεραπείες τους». 
iatropedia 
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Τίτλος : 
Η …φάρσα του νέου Δελτίου Τιμών φαρμάκων! Λάθη και 
για …5η φορά 

Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2013/01/5.html 
 
Σαν το γεφύρι της Άρτας έχει γίνει τελικά το νέο Δελτίο Τιμών καθώς τα 
λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο. Η έκδοση του νέου διορθωτικού δελτίου 

τιμών που εξεδόθη για ..6η φορά για το οποίο μάλιστα και οι 
ενδιαφερόμενοι έχουν χάσει το λογαριασμό, περιέχει και πάλι λάθη. Τι 

επισημαίνει σε επιστολή του ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδος (ΣΦΕΕ) σε επιστολή του στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό 

Υγείας Μάριο Σαλμά.  
 

Νέες τιμές λαμβάνουν και πάλι 1359 φάρμακα που κυκλοφορούν στην 
ελληνική αγορά με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών που εξεδόθη από 

τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά.  

Η μείωση μεσοσταθμικά αγγίζει περίπου το 10% αλλά φυσικά και αυτή τη 
φορά δεν απεφεύχθησαν τα περίεργα και τα λάθη.  

Άλλωστε σημασία δεν έχει αν καταγράφεται μια γενική μείωση σε όλα τα 
σκευάσματα αλλά ποια είναι αυτά που διατηρούν τις τιμές τους ή 

μειώνονται ελάχιστα και βρίσκονται πρώτα στις πωλήσεις.  
 

Είναι ενδεικτικό με βάση τους πρώτους υπολογισμούς πως τα φάρμακα με 
τις μεγαλύτερες πωλήσεις που διατίθενται σρις περισσότερες φορές μόνο 

από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, παίρνουν αύξηση κατά μέσο όρο 12%. 
Συνεπώς ελάχιστη σημασία έχει εάν το φάρμακο voluven παίρνει αύξηση 

κατά …1880% καθώς δεν είναι και το νούμερο ένα στις πωλήσεις.  
Για την ιστορία το συγκεκριμένο σκεύασμα από 6 ευρώ φθάνει τα 120 

ευρώ.  
 

Πάντως τα λάθη στο νέο διορθωτικό μάλιστα δελτίο τιμών επισημαίνει και 

ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος με επιστολή του στον 
Μάριο Σαλμά.  

Όπως αναφέρει ο ΣΦΕΕ στην επιστολή του: «Με την παρούσα επιστολή θα 
θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα πολλά και σοβαρά λάθη τα 

οποία εμπεριέχονται στο διορθωτικό Δελτίο Τιμών που αναρτήθηκε σήμερα 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. 

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι οι ενστάσεις οι οποίες υποβλήθησαν από τις 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν ελήφθησαν υπόψη με αποτέλεσμα οι τιμές 

http://medispin.blogspot.gr/
http://medispin.blogspot.gr/2013/01/5.html
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αρκετών φαρμάκων να έχουν καθοριστεί κατά παράβαση της κείμενης 

νομοθεσίας και της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων 

του Υπουργείου Υγείας». 
Ενδεικτικά ο ΣΦΕΕ αναφέρεται σε ορισμένα λάθη όπως στη μη 

ευθυγράμμιση των γενοσήμων με τα πρωτότυπα 
π.χ. Kibilis 10mg, στη μερική εναρμόνιση των πολυσυσκευασιών 

π.χ. Urpem (η συσκευασία των 30 είναι φθηνότερη της συσκευασίας των 
20), στη μη εφαρμογή της Υπουργικής απόφασης για τα προϊόντα με 

τιμή<10€ 
π.χ. Celebrex. 

Όσο για τις συνέπειες υπογραμμίζει: «το γεγονός αυτό δημιουργεί 
συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τα υπόλοιπα φάρμακα που 

έχουν τιμολογηθεί σωστά, ενώ οδηγούν τα φάρμακα με τις λάθος τιμές σε 
ελλείψεις από την αγορά με άμεση επίπτωση την πρόσβαση 

των ασθενών στις θεραπείες τους». 
  

 


