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Προς 
τον Αξιότιµο 
κ. Αντώνη ∆ηµόπουλο  
Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 
 

Κοιν.: κα  Ζ. ∆έδε, Πρόεδρο Επιτροπής Τιµών, Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
κ. Ν. Καραπάνο, ∆/ντή ∆/νσης Φαρµάκων & Φαρµακείων 
Καθ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ 
κ. Κ. Μ. Φρουζή, Πρόεδρο ΣΦΕΕ  

 

Χαλάνδρι, 17 Μαΐου 2012 

Αγαπητέ κύριε ∆ηµόπουλε, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε να θέσουµε υπόψη σας δυο πολύ σοβαρά 
θέµατα τα οποία χρήζουν άµεσης διευθέτησης. 

1. Αναφορικά µε την πρόσφατα εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ. 
∆ΥΓ3(α)/Γ.Π.οικ45414, µε θέµα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 
∆ΥΓ3(α)/οικ33013/29-3-2012 (ΦΕΚ 983/Β/30-3-12) υπουργικής απόφασης» (ΦΕΚ 
1567/Β/08.05.2012), εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι στην παράγραφο 
2 της εν λόγω απόφασης, αναφέρεται ότι οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις µπορούν 
να παραχωρούν τις προβλεπόµενες πρόσθετες εκπτώσεις προς τα φαρµακεία των 
ιδιωτικών κλινικών άνω των 60 κλινών επί της χονδρικής τιµής. Προφανώς εκ 
παραδροµής γίνεται η αναφορά στην χονδρική τιµή και όχι στη νοσοκοµειακή τιµή, 
δεδοµένου ότι οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις βάσει του άρθρου 1 παρ. 4 της 
Υπουργικής Απόφασης ∆ΥΓ3(α)/οικ33013 πωλούν τα φάρµακα στα φαρµακεία των 
ιδιωτικών κλινικών άνω των 60 κλινών σε νοσοκοµειακή τιµή.  

Συνεπώς, θα πρέπει άµεσα να τροποποιηθεί η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ. 
∆ΥΓ3(α)/Γ.Π.οικ45414, κατά τρόπο ώστε να προκύπτει σαφώς ότι οι προβλεπόµενες 
εκπτώσεις προς τις ιδιωτικές κλινικές άνω των 60 κλινών παρέχονται επί της 
νοσοκοµειακής τιµής.  

2. ∆εδοµένου ότι οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις πωλούν τα φάρµακα για 
σοβαρές ασθένειες του Ν. 3816/2010 τόσο στα κρατικά νοσοκοµεία όσο και στον 
ΕΟΠΥΥ στη νοσοκοµειακή τιµή, θα πρέπει να εξαιρεθούν από την υποχρέωση 
καταβολής rebate 9% του άρθρου 22 του Ν. 4052/2012 και αντ’ αυτού θα πρέπει να 
καταβάλουν rebate 5%, όπως προβλέπεται από το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 
3918/2011, το οποίο αφορά προϊόντα τα οποία πωλούνται στη νοσοκοµειακή τιµή.  
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Αγαπητέ κύριε Γενικέ, 

Επειδή τα ανωτέρω δύο θέµατα δηµιουργούν προβλήµατα στη διακίνηση των 
φαρµακευτικών προϊόντων και στην ορθή λειτουργία της αγοράς, παρακαλούµε 
όπως µεριµνήσετε άµεσα για τη διευθέτησή τους.  

Με εκτίµηση, 

 

   

 

Φώτης Μαγγαλούσης      Νίκος Κεφαλάς 
Γενικός ∆ιευθυντής       Αντιπρόεδρος 


