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Προς   
τον Αξιότιµο 
κ. Αντώνη ∆ηµόπουλο 
Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 
Κοιν.: κα Ζωή ∆έδε, Πρόεδρο Επιτροπής Τιµών Φαρµάκων 
 κα Αθηνά Κύρλεση , Γενική ∆ιευθύντρια Υγείας 
 κ. Νίκο Καραπάνο, ∆ιευθυντή ∆/νσης Φαρµάκων και Φαρµακείων 

 

Χαλάνδρι, 12 Σεπτεµβρίου 2011 

Αγαπητέ κύριε ∆ηµόπουλε, 

 

Σε συνέχεια επικοινωνίας που είχαµε µε φαρµακευτικές επιχειρήσεις-µέλη 
µας, θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα ακόλουθα θέµατα: 

1) Και µετά την έκδοση του ∆ιορθωτικού ∆ελτίου Τιµών, το οποίο ετέθη σε 
εφαρµογή στις 5 Αυγούστου 2011, ορισµένες τιµές φαρµάκων χρειάζονται 
διόρθωση. Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό το Υπουργείο να προχωρήσει άµεσα 
στην έκδοση νέου ∆ιορθωτικού ∆ελτίου Τιµών µε το οποίο να διορθώνονται τα 
υπάρχοντα λάθη.  

2) Πρέπει να εκδίδονται τα ∆ελτία Τιµών σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ήτοι: 

α) κάθε 90 µέρες να εκδίδονται ∆ελτία Τιµών µε τα νέα φάρµακα, όπως 
προβλέπει το άρθρο 10 παρ. 3 της Υπουργικής Απόφασης ∆ΥΓ3δ/οικ.66084 
(ΦΕΚ 1231/Β/14.6.2011) σε συµµόρφωση µε την Κοινοτική Οδηγία 89/105. 
Επισηµαίνεται ότι δεν έχει εκδοθεί κανένα ∆ελτίο Τιµών µε νέα φάρµακα από 
1/1/2011.  

β) να εκδίδονται ∆ιορθωτικά ∆ελτία Τιµών 20 µέρες µετά την έκδοση του 
∆ελτίου Τιµών, όπως προβλέπει το άρθρο 12 παρ. 6 της Υπουργικής 
Απόφασης ∆ΥΓ3δ/οικ.66084.  

Παράλληλα, στην πράξη παρατηρείται πολύ συχνά το φαινόµενο πολλές 
φαρµακευτικές επιχειρήσεις παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουν να µην 
καταφέρνουν να έρθουν σε επαφή µε τους αρµοδίους του Υπουργείου Υγείας 
προκειµένου να συζητήσουν τις παρατηρήσεις τους επί των τιµών. Θα πρέπει 
να υπάρξει µία συνολική λύση στο πρόβληµα αυτό και να εκδοθεί εγκύκλιος 
που θα καθορίζει τη διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα. Σκοπός της εγκυκλίου 
θα πρέπει να είναι η θεσµική επίλυση του προβλήµατος έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η ισότιµη µεταχείριση και πρόσβαση όλων των επιχειρήσεων.  
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Κύριε Γενικέ, 

Παρακαλούµε να διευθετηθούν τα ανωτέρω ζητήµατα ώστε να αποφευχθούν 
στρεβλώσεις στην αγορά και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των 
Ελλήνων ασθενών σε όλα τα φάρµακα.  

 

 

 

Με εκτίµηση, 
 
 
 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης              Πασχάλης Αποστολίδης 
Γενικός ∆ιευθυντής            Αντιπρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 


