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Θέμα: Επικείμενη έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την τιμολόγηση των 
φαρμάκων 

Χαλάνδρι, 3 Οκτωβρίου 2012  

Αγαπητέ κύριε Σαλμά, 

Σε συνέχεια των επανειλημμένων συναντήσεων που είχαμε και των αλλεπάλληλων 
διαβουλεύσεων σχετικά με την επικείμενη ανατιμολόγηση των φαρμάκων, σας 
απευθύνουμε ύστατη έκκληση να λάβετε σοβαρά υπόψη σας το ακόλουθο θέμα 
προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια φαρμάκων στην ελληνική αγορά και η 
δημόσια υγεία. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας είχε γίνει αμοιβαίως 
κατανοητό και αποδεκτό ότι είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει στην υπό 
έκδοση Υπουργική Απόφαση για την τιμολόγηση των φαρμάκων ειδική μνεία ότι σε 
καμία περίπτωση οι τιμές των off-patent φαρμάκων δεν θα πρέπει να μειωθούν 
κάτω από τον μέσο όρο των 3 χαμηλότερων τιμών της ΕΕ. 

Σε αντίθετη περίπτωση, είναι άμεσα ορατός ο κίνδυνος να αποσυρθούν τα φθηνά 
φάρμακα από την ελληνική αγορά και να υπάρξει υποκατάστασή τους με νέες 
ακριβότερες θεραπείες. Επιπλέον, θα αυξηθούν ραγδαία οι παράλληλες εξαγωγές 
δημιουργώντας τεράστιες ελλείψεις, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί μεγάλο 
πρόβλημα σε πολλές Ευρωπαϊκές αλλά και άλλες χώρες, για τις οποίες η Ελλάδα 
αποτελεί χώρα αναφοράς για την  τιμολόγηση των φαρμάκων. 

Ο σοβαρός αυτός κίνδυνος είχε γίνει κατανοητός από την Πολιτεία και για το λόγο 
αυτό στο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης είχε ενταχθεί σχετική ρύθμιση που 
προέβλεπε ότι  η τιμή των off-patent φαρμάκων δεν μπορεί  να είναι κατώτερη από 
τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων αντίστοιχων τιμών των φαρμάκων στα κράτη 
μέλη της Ε.Ε. Ωστόσο, πληροφορούμεθα ότι η διάταξη αυτή έχει τώρα απαλειφτεί 
από το σχέδιο της υπό έκδοσης Υπουργικής Απόφασης. 

Κύριε Υπουργέ, 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, σας καλούμε να παρέμβετε άμεσα προκειμένου να 
ενταχθεί ξανά στην υπό έκδοση Υπουργική Απόφαση η προαναφερθείσα δικλείδα 
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ασφαλείας για την τιμολόγηση των off-patent προϊόντων διότι σε αντίθετη 
περίπτωση όχι μόνο θα αποδιοργανωθεί η αγορά αλλά και θα προκληθούν 
τεράστιες ελλείψεις φαρμάκων πλήττοντας με τον τρόπο αυτό καίρια τη δημόσια 
υγεία. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

        

Νίκος Κεφαλάς     Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής 
Αντιπρόεδρος       Πρόεδρος 

        

   


