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ΣΦΕΕ 

Επιστολή ΣΦΕΕ 

WEB Monitoring Report 

Παρασκευή, 04 Ιανουαρίου 2013 
 

 

Τίτλος : 

Nέο διορθωμένο δελτίο τιμών 

Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3958 

 

Σε ισχύ από τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013. 

Εξεδόθη το νέο διορθωμένο δελτίο τιμών με τις ανώτατες τιμές πώλησης φαρμάκων 

σε όλη την επικράτεια με ισχύ από τη Δευτέρα 7/1/13.  

 

Στις χονδρικές και νοσοκομειακές τιμές όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το 

υπουργείο Υγείας δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.  

 

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%. 

 

Δείτε ολόκληρο το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3958
http://www.eefam.gr/assets/files/pricebuletin/deltiotimvndiorth_020113.xls
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Τίτλος : 

Νέα σοβαρά λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών επισημαίνει ο 

ΣΦΕΕ  

Από Βασίλη Βενιζέλο 

Μέσο :  
http://www.ygeia360.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2484-nea-sobara-lathh-sto-
diorthwtiko-deltio-timwn-epishmainei-o-sfee 

 

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. 

 

 

http://www.ygeia360.gr/
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2484-nea-sobara-lathh-sto-diorthwtiko-deltio-timwn-epishmainei-o-sfee
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2484-nea-sobara-lathh-sto-diorthwtiko-deltio-timwn-epishmainei-o-sfee
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Τίτλος : 

Νέες μειωμένες τιμές στα φάρμακα από τη Δευτέρα (upd) 

Μέσο :  
http://www.capital.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.capital.gr/News.asp?id=1699649 

 

Τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα το νέο διορθωτικό Δελτίο Τιμών 

Φαρμάκων, το πέμπτο μέσα στους τελευταίους μήνες, όπως ανακοίνωσε 

το υπουργείο Υγείας. 

 

Το δελτίο περιλαμβάνει και άλλες μειώσεις στις τιμές 1.200 φαρμάκων, 

στη λογική της συρρίκνωσης της φαρμακευτικής δαπάνης και της 

συγκράτησης των εξόδων των ασφαλιστικών ταμείων. Μεσοσταθμικά η 

μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης που επιτεύχθηκε με το νέο Δελτίο 

Τιμών εκτιμάται από το υπουργείο Υγείας σε περίπου 10%.  

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις διορθώσεις δεν ελήφθησαν τελικά υπόψη 

οι 400 ενστάσεις που έχουν υποβάλλει οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι 

οποίες βλέπουν τους τζίρους τους να μειώνονται διαρκώς εξαιτίας της νέας 

τιμολόγησης.  

 

Άμεση ήταν η απάντηση του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδας. Σε επιστολή του προς τον αναπλ. υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά 

σημειώνει ότι στο διορθωτικό Δελτίο Τιμών εμπεριέχονται «πολλά και 

σοβαρά λάθη», ενώ 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. 

«Οι παρατυπίες αυτές πέρα από το γεγονός ότι καταστρατηγούν σαφείς 

διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καταλύουν κάθε έννοια νομίμων 

διαδικασιών, καταργούν την έννοια της διαφάνειας και υπονομεύουν το 

σημαντικότατο έργο της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων. 

Επιπρόσθετα, το γεγονός αυτό δημιουργεί συγκριτικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για τα υπόλοιπα φάρμακα που έχουν τιμολογηθεί σωστά, 

http://www.capital.gr/
http://www.capital.gr/News.asp?id=1699649
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ενώ οδηγούν τα φάρμακα με τις λάθος τιμές σε ελλείψεις από την αγορά 

με άμεση επίπτωση την πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους. 

Προκειμένου να ομαλοποιηθεί η αγορά και οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση 

στις θεραπείες που τους είναι απαραίτητες, παρακαλούμε θερμά να 

παρέμβετε προσωπικά για το ως άνω θέμα διασφαλίζοντας την τήρηση της 

προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας προκειμένου να μην προκληθεί 

οποιαδήποτε στρέβλωση στην αγορά και κυρίως να μην υπάρξουν 

ελλείψεις φαρμάκων» τονίζει στην επιστολή του ο ΣΦΕΕ. 
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Τίτλος : 
Νέες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων από Δευτέρα 

Μέσο :  
http://www.euro2day.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/749064/Article.aspx 
 
Διορθωτικές μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων δίνει από την ερχόμενη Δευτέρα το υπουργείο Υγείας, 
με το νέο δελτίο τιμών που εκδόθηκε.  
 
Όπως μεταδίδει το iatronet.gr, το νέο δελτίο περιλαμβάνει μειώσεις σε 1.150 φάρμακα, αυξήσεις σε 
5 μόλις σκευάσματα, καθώς και ευθυγραμμίσεις τιμών σε γενόσημα, στο 80% της τιμής του 
πρωτοτύπου τους. Το νέο δελτίο δεν περιλαμβάνει διορθώσεις που απαιτούσαν αύξηση στις τιμές 
πολλών φαρμάκων.  
 
Η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων του υπουργείου είχε συνεδριάσει στα μέσα Δεκεμβρίου για την έκδοση 
δελτίου τιμών που θα αποκαθιστούσε τα λάθη του προηγούμενου δελτίου τιμών φαρμάκων του 
Νοεμβρίου, και σύμφωνα με πληροφορίες προέβλεπε 1.900 αυξήσεις, 1.100 μειώσεις και τιμές για 
500 φάρμακα που εξαιρούνται από τη λίστα συνταγογραφουμένων φαρμάκων.  
 
Το δελτίο τιμών που προτάθηκε όμως, δεν εγκρίθηκε τελικά από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας 
Μάριο Σαλμά, και αυτή τη φορά οι διορθώσεις αφορούν αιτήσεις μείωσης τιμών και μόνο, με την 
εξαίρεση τριών φαρμάκων που συνολικά κυκλοφορούν σε 5 μορφές.  
 
Κύκλοι φαρμακοποιών, επισημαίνουν ότι και το συγκεκριμένο δελτίο τιμών έχει σειρά λαθών, τα 
οποία θα πρέπει να διορθωθούν άμεσα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την Επιτροπή Τιμών 
Φαρμάκων, καθώς στο υπουργείο Υγείας είχαν υποβληθεί 800 ενστάσεις για 3.500 προϊόντα. Η 
πλειοψηφία όμως των αιτημάτων δεν έγινε δεκτή. 
 
Ενόψει της επίσκεψης κλιμακίου της τρόικας στα μέσα Ιανουαρίου, αναμένεται γενική 
ανακοστολόγηση των φαρμάκων ως το τέλος του μηνός, με στόχο την ευθυγράμμιση των τιμών των 
πρωτοτύπων στο μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης και η προσαρμογή των 
γενοσήμων στο 80% της τιμής του πρωτοτύπου τους. Στην κατεύθυνση αυτή, προετοιμάζεται η 
συγκρότηση ειδικής υπηρεσίας στον ΕΟΦ, υπό την αντιπρόεδρο του Οργανισμού κ. Μ. 
Σκουρολιάκου.  
 
Οι πολλαπλές αλλαγές αυτές όμως, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στην ΗΔΙΚΑ η οποία δεν 
μπορεί να προχωρήσει σε στάθμιση των τιμών.  
 
Από την πλευρά των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, γίνονται διαπραγματεύσεις για τη διόρθωση των 
λάθος τιμών ως την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ έχει ζητηθεί και συνάντηση μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας 
του υπουργείου και των εκπροσώπων του κλάδου.

http://www.euro2day.gr/
http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/749064/Article.aspx
http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/749064/35873.link
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Τίτλος : 
Νέες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων από τη Δευτέρα 

Μέσο :  
http://www.iatronet.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20772 

 

Διορθωτικές μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων δίνει από την ερχόμενη Δευτέρα το υπουργείο Υγείας, 

με το νέο δελτίο τιμών που εκδόθηκε. 

Το νέο δελτίο περιλαμβάνει μειώσεις σε 1.150 φάρμακα, αυξήσεις σε 5 μόλις σκευάσματα, καθώς και 

ευθυγραμμίσεις τιμών σε γενόσημα, στο 80% της τιμής του πρωτοτύπου τους. Το νέο δελτίο δεν 
περιλαμβάνει διορθώσεις που απαιτούσαν αύξηση στις τιμές πολλών φαρμάκων. 

Η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων του υπουργείου είχε συνεδριάσει στα μέσα Δεκεμβρίου για την έκδοση 
δελτίου τιμών που θα αποκαθιστούσε τα λάθη του προηγούμενου δελτίου τιμών φαρμάκων του 

Νοεμβρίου, και σύμφωνα με πληροφορίες προέβλεπε 1.900 αυξήσεις, 1.100 μειώσεις και τιμές για 
500 φάρμακα που εξαιρούνται από τη λίστα συνταγογραφουμένων φαρμάκων. 

Το δελτίο τιμών που προτάθηκε όμως, δεν εγκρίθηκε τελικά από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας 
Μάριο Σαλμά, και αυτή τη φορά οι διορθώσεις αφορούν αιτήσεις μείωσης τιμών και μόνο, με την 

εξαίρεση τριών φαρμάκων που συνολικά κυκλοφορούν σε 5 μορφές. 

Κύκλοι φαρμακοποιών, επισημαίνουν ότι και το συγκεκριμένο δελτίο τιμών έχει σειρά λαθών, τα 

οποία θα πρέπει να διορθωθούν άμεσα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την Επιτροπή Τιμών 
Φαρμάκων, καθώς στο υπουργείο Υγείας είχαν υποβληθεί 800 ενστάσεις για 3.500 προϊόντα. Η 

πλειοψηφία όμως των αιτημάτων δεν έγινε δεκτή. 

Ενόψει της επίσκεψης κλιμακίου της τρόικας στα μέσα Ιανουαρίου, αναμένεται γενική 

ανακοστολόγηση των φαρμάκων ως το τέλος του μηνός, με στόχο την ευθυγράμμιση των τιμών των 
πρωτοτύπων στο μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης και η προσαρμογή των 

γενοσήμων στο 80% της τιμής του πρωτοτύπου τους. Στην κατεύθυνση αυτή, προετοιμάζεται η 
συγκρότηση ειδικής υπηρεσίας στον ΕΟΦ, υπό την αντιπρόεδρο του Οργανισμού κ. Μ. Σκουρολιάκου. 

Οι πολλαπλές αλλαγές αυτές όμως, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στην ΗΔΙΚΑ η οποία δεν 
μπορεί να προχωρήσει σε στάθμιση των τιμών. 

Από την πλευρά των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, γίνονται διαπραγματεύσεις για τη διόρθωση των 

λάθος τιμών ως την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ έχει ζητηθεί και συνάντηση μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας 

του υπουργείου και των εκπροσώπων του κλάδου. 

  

 

http://www.iatronet.gr/
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20772

