
From: SFEE  
Sent: Monday, November 03, 2014 1:10 PM 
To: Μέλη ΣΦΕΕ 
Subject: Τιµολόγηση νέων φαρµακευτικών προιόντων /Pricing of new medicines 
 

ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ �ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / TO GENERAL DIRECTORS 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι / Dear colleagues 
 
Σε συνέχεια προηγούµενης επικοινωνίας και µε το πέρας των δια ζώσης 
διαβουλεύσεων µε τον ΕΟΦ την -ευτέρα 03/11/2014 & Τρίτη 04/11/2014, θα σας 
παρακαλούσαµε για τον συντονισµό επόµενων ενεργειών µας και την καλύτερη 
παρακολούθηση τυχόν εκκρεµοτήτων, να κοινοποιήσετε τυχόν παρατηρήσεις / 
προβλήµατα που αντιµετωπίζετε σχετικά µε τις προτεινόµενες τιµές των νέων 
φαρµακευτικών προϊόντων στο ΣΦΕΕ.  
 
 
Following previous communication and after the face-to-face meetings with EOF on 
Monday 03/11/2014 & Tuesday 04/11/2014, we would kindly request to send to 
SFEE any comments / problems you may be facing re the proposed prices for new 
medicinal products, so as to be aligned for any further actions required. 
 
Με εκτίµηση / Kind regards 

 
Νίκος Κεφαλάς                                             Ζέφη Βοστιτσάνου 
Αντιπρόεδρος                                                                   ∆ιευθύντρια Επιστηµονικών & Ρυθµιστικών 
Θεµάτων 

 
 

 
 
From: SFEE  
Sent: Friday, October 31, 2014 10:36 AM 
To: Μέλη ΣΦΕΕ 
Subject: Επείγον: Τιµολόγηση νέων φαρµακευτικών προιόντων / Urgent: Pricing of new 
medicines 
 
ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ �ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / TO GENERAL DIRECTORS 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι / Dear Colleagues, 
 
Παρακαλούµε πολύ δείτε ανακοίνωση του ΕΟΦ αναφορικά µε την τιµολόγηση νέων 
φαρµακευτικών προϊόντων για τα οποία έχουν εκκρεµούσαν αιτήσεις προς 
τιµολόγηση µέχρι 15/10/2014. 
 
Επισηµαίνεται πως στα πλαίσια της δια ζώσης διαβούλευσης, για όσους ΚΑΚ το 
επιθυµούν δίνεται η δυνατότητα προσέλευσης στην αίθουσα -Σ του ΕΟΦ για την  
�ευτέρα 03/11/2014 και ώρα 10.00π.µ για ΚΑΚ από A ως L (λατινικοί 
χαρακτήρες) & 
Τρίτη 04/11/2014 και ώρα 10.00 π.µ. για ΚΑΚ από M ως Z (λατινικοί 
χαρακτήρες) & Α ως Φ (Ελληνικοί χαρακτήρες). 
 

  
Please find below EOF's announcement re the pricing of new medicinal products 
for which price submission has taken place until 15/10/2014. 
 



Face to face meetings have been scheduled for those MAH that wish to discuss any 
comments / objections over their final prices with EOF on 
Monday 03/11/2014, at 10.00 p.m. for MAH from A to L (Latin characters) & 
Tuesday 04/11/2014, at 10.00 p.m. for MAH from M to Z (Latin characters) & A 
to Φ (Greek characters). 


