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Χαλάνδρι, 15 Σεπτεμβρίου 2014  

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 

 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΔΥΓ3/Γ.Π.οικ 70519 (ΦΕΚ 2243/Β/ 18.8.2014) και 
συγκεκριμένα με την παράγραφο 3, οι εταιρείες καλούνται να καταβάλουν υπό 
μορφή rebate το 50% της διαφοράς μεταξύ ασφαλιστικής τιμής του προϊόντος και 
λιανικής τιμής για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιλέγεται φάρμακο χωρίς 
γενόσημο, με μεγαλύτερη τιμή από την τιμή αποζημίωσης.  
 
Κατ’ ουσίαν, η ρύθμιση αυτή συνιστά φόρο καθόσον δεν έχει ανταποδοτικό όφελος, 
ενώ παραβιάζει τις συνταγματικά προστατευτέες αρχές της ισότητας και τη 
οικονομικής ελευθερίας, καθώς και τις αρχές του κοινοτικού δικαίου περί 
ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων.  
 
Επιπλέον ο υπολογισμός και ο καταλογισμός αυτών των rebate είναι πολύ δύσκολο 
να πραγματοποιηθεί σωστά, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται ασθενείς δύο 
ταχυτήτων και τίθεται θέμα διακριτικής μεταχείρισης αυτών. 
 
Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΦΕΕ, την 
περασμένη Παρασκευή 12.9.2014 ζητάμε την άμεση αναστολή της εφαρμογής της 
ως άνω διάταξης και προτείνουμε να αντικατασταθεί ως κάτωθι: «Πιο 
συγκεκριμένα, για τις ειδικές περιπτώσεις που επιλέγεται φάρμακο το οποίο δεν 
διαθέτει γενόσημο ή μια θεραπευτική κατηγορία στο σύνολο της περιέχει μια 
μοναδική ή περισσότερες δραστικές ουσίες χωρίς γενόσημα φάρμακα, όπου 
επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο 
ασθενής καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής 
του φαρμάκου. Σε εθελοντική βάση και σε στοχευμένα στα φάρμακα που μπορεί  
η φαρμακευτική εταιρεία ή ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας σε συνεννόηση με 
τον ΕΟΠΥΥ (όσον αφορά το ύψος και την χρονική διάρκεια) δύνανται να 
καλύπτουν μέρος της συμμετοχής του ασθενή». 
 
 

Με εκτίμηση, 
 
         
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής     Μιχάλης Χειμώνας 
Πρόεδρος       Γενικός Διευθυντής 


