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Χαλάνδρι, 9 Μαΐου 2012 

Θέµα: ∆ελτίο Τιµών µε νέα Φάρµακα 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

Στις 25 Απριλίου 2012 συνεδρίασε η Επιτροπή Τιµών Φαρµάκων του Υπουργείου σας µε 

µοναδικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη την τιµολόγηση νέων φαρµάκων.  Σύµφωνα µε το 

πρακτικό υπ’ αριθµ. 7 της Επιτροπής Τιµών (επισυνάπτεται), κατά τη συνεδρίαση ο 

εκπρόσωπος του ΣΦΕΕ, κ. Π. Αποστολίδης έθεσε το ερώτηµα αν θα προηγηθεί η έκδοση 

∆ελτίου Τιµών των νέων φαρµάκων σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής της 

10ης/4/2012 και τη δέσµευση τόσο του Γενικού Γραµµατέα όσο και του Υπουργού για άµεση 

έκδοση ∆ελτίου Τιµών για τα νέα πρωτότυπα φάρµακα, των οποίων η αίτηση εκκρεµεί µέχρι 

τις 31-12-2011. Η Πρόεδρος, κα Ζ. ∆έδε, διαβεβαίωσε ότι το θέµα αυτό θα ρυθµιστεί 

άµεσα εντός των επόµενων δύο ηµερών, ήτοι µέχρι την Παρασκευή 27 Απριλίου.  

Εντούτοις, το ∆ελτίο Τιµών µε νέα φάρµακα κατά παράβαση του Νόµου, της ως άνω 

απόφασης της Επιτροπής Τιµών και των δεσµεύσεων της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, 

δεν έχει εκδοθεί ακόµα, ενώ στο ∆ιορθωτικό ∆ελτίο Τιµών, το οποίο εκδόθηκε στις 4/5/2012, 

περιλαµβάνονται οι 21 κωδικοί νέων φαρµάκων (επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας). Τα 

κριτήρια µε τα οποία έχουν ενταχθεί στο ∆ελτίο Τιµών τα νέα αυτά φάρµακα δηµιουργούν 

µεταξύ των φαρµακευτικών επιχειρήσεων θέµατα αθέµιτου ανταγωνισµού σύµφωνα µε τον 

Ν. 146/1914 αλλά επίσης και προβλήµατα ηθικής τάξεως.  

Ως εκ τούτου, θα πρέπει άµεσα να µεριµνήσετε όπως εκδοθεί ∆ελτίο Τιµών µε όλα τα νέα 

φάρµακα για τα οποία έχει κατατεθεί αίτηση έως 31/12/2011, προκειµένου να αποκατασταθεί 

η άνιση και διακριτική µεταχείριση, η οποία έχει δηµιουργηθεί µε το τελευταίο ∆ιορθωτικό 

∆ελτίο Τιµών. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να  αποσυρθούν άµεσα οι 21 αυτοί 

κωδικοί από το ανωτέρω ∆ιορθωτικό ∆ελτίο Τιµών.   

Με εκτίµηση, 
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