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Χαλάνδρι, 25 Ιουνίου 2013 
Θέµα: Προβλήµατα Παρατηρητηρίου Τιµών 

 
Αγαπητή κυρία Κανελλοπούλου, 
Σας απευθύνουµε την παρούσα επιστολή σε συνέχεια της από 18/6/2013 επιστολής 
του ΣΦΕΕ και της από  5/6/2013 συνάντησής µας στα γραφεία σας, όπου 
διαπιστώθηκαν τα σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Τιµών 
αναφορικά µε το σύστηµα και τη µεθοδολογία που ακολουθείται, ως προς τη 
διαδικασία καταγραφής των τιµών των φαρµάκων. Οι επιπτώσεις στις προµήθειες 
των δηµοσίων νοσοκοµείων τείνουν να εξελιχθούν σε καθηµερινό πρόβληµα για τον 
κλάδο µας, και για το λόγο αυτό, θα θέλαµε µε την παρούσα επιστολή να 
επιστήσουµε την προσοχή σας στα ακόλουθα θέµατα που χρήζουν άµεσης 
διευθέτησης: 
1. Στην βάση του  Παρατηρητηρίου Τιµών θα πρέπει να αναρτηθούν  οι τιµές 
των φαρµάκων που προκύπτουν από το %ελτίο Τιµών και εκείνες που προκύπτουν 
από διαγωνιστική διαδικασία.  Οι τελευταίες θα πρέπει να καλύπτουν την χρονική 
περίοδο διάρκειας της συµβάσεως µέσω του διαγωνισµού.  Με τον τρόπο αυτό θα 
υπάρχει διαφάνεια στην έγκριση των τιµολογίων από τους Επιτρόπους του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη διαδικασία άσκησης ελέγχου και θεώρησης 
χρηµατικών ενταλµάτων. 
2. Για τα προϊόντα εκείνα και για τις %ραστικές Ουσίες των οποίων έχει 
διεξαχθεί Εθνικός %ιαγωνισµός, θα πρέπει να αναρτάται η κατακυρωθείσα τιµή από 
τον %ιαγωνισµό µόνο στο πεδίο που αναγράφεται η δραστική. Παράλληλα, στο 
πεδίο των εµπορικών ονοµασιών θα πρέπει να αναγράφεται πάντα η εκάστοτε 
ισχύουσα νοµοθετηµένη Νοσοκοµειακή Τιµή, όπως αυτή έχει δηµοσιευθεί στο %ελτίο 
Τιµών,  ανεξάρτητα από την συµµετοχή των προϊόντων στο εκάστοτε %ιαγωνισµό, 
προκειµένου να µην υπάρχει αλλοίωση της πραγµατικής τιµής των προϊόντων. 
3. Πρέπει να διευκρινιστεί τι θα συµβαίνει µε την πληρωµή τιµολογίων το 
µεσοδιάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας κατακύρωσης και της ηµεροµηνίας 
ανάρτησης στο παρατηρητήριο, καθόσον στις περισσότερες των περιπτώσεων η 
τιµή µεταξύ κατακύρωσης και της ανάρτησής της στο παρατηρητήριο έχει αλλάξει 
είτε προς τα επάνω είτε προς τα κάτω.  Για τον ανωτέρω λόγο, στην τιµή του 
διαγωνισµού θα πρέπει να αναφέρεται  η έναρξη/λήξη της περιόδου προσφοράς, 
ώστε η τιµή αυτή να µην εφαρµόζεται αναδροµικά σε εκκρεµή τιµολόγια, πριν την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης.  
4. Θα πρέπει να αποκλείονται ως τιµές παρατηρητηρίου, µεµονωµένες 
προσφορές, κατόπιν διµερών συµφωνιών και πολλές φορές σε εθελοντική βάση, οι 
οποίες έχουν χορηγηθεί από φαρµακευτικές εταιρείες µε τιµές χαµηλότερες από την 
νοµοθετικά καθορισµένη  Νοσοκοµειακή τιµή, ήτοι τιµές οι οποίες προκύπτουν από 



 

Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 210 6891101 – FAX 210 6891060 

www.sfee.gr 

χορηγηθείσα έκπτωση. Οι µόνες αποδεκτές τιµές πρέπει να είναι αυτές που έχουν 
προκύψει µέσα από νόµιµες διαγωνιστικές διαδικασίες. Παράλληλα, οι νόµιµες 
διαγωνιστικές διαδικασίες που γίνονται σε επίπεδο µιας ΥΠΕ ή σε ένα νοσοκοµείο 
δεν θα πρέπει να αναρτώνται στο παρατηρητήριο τιµών, πόσο µάλλον να 
επεκτείνονται σε επίπεδο ΥΠΕ ή σε όλη την Ελλάδα µιας και αφορά σύµβαση 
συγκεκριµένων ποσοτήτων.    
5. Στη διαµόρφωση της τιµής παρατηρητηρίου δεν θα πρέπει να αφαιρούνται 
τα οριζόµενα από τον νόµο rebates καθώς αποτελούν νοµικά κατοχυρωµένες 
εκπτώσεις, οι οποίες ισχύουν σε κάθε περίπτωση και δεν θα πρέπει να 
υπολογίζονται διπλά, δηλαδή και στο Παρατηρητήριο Τιµών και στα τιµολόγια. 
6. Θα πρέπει να γίνεται πιστοποίηση (validation) του τρόπου Εισαγωγής των 
τιµών από τους εξουσιοδοτηµένους φορείς. 
7. Η καταχώρηση  των τιµών που έχουν προκύψει από διαγωνισµούς οι οποίοι 
έχουν ακυρωθεί, γεγονός το οποίο στην πράξη έχει παρατηρηθεί, είναι µια  
κατάφορα  παράνοµη διαδικασία, η οποία θα πρέπει να παύσει να υφίσταται. Σε 
περίπτωση δε, που έχουν ήδη αποτυπωθεί τέτοιου είδους λαθεµένες τιµές, αυτές θα 
πρέπει να αποκαθίστανται το συντοµότερο δυνατό µε τις ορθές, ενώ θα πρέπει να 
υπάρχει και ειδικό σχόλιο σε εδάφιο που θα περιγράφει σύντοµα τη δυσλειτουργία 
που ενέσκυψε.  
8. Θα πρέπει να  δοθεί password στους ενδιαφερόµενους προµηθευτές που 
συναλλάσσονται µε την ΕΠΥ,  ώστε να µην υπάρχει πρόσβαση από τρίτους 
προµηθευτές και κυρίως από κρατικές αρχές εκτός Ελλάδος, οι οποίες 
χρησιµοποιούν τη χώρα µας ως χώρα αναφοράς για τον καθορισµό των τιµών των 
φαρµάκων.  
 
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, τη σοβαρότητα των προβληµάτων που έχουν 
δηµιουργηθεί αλλά και τις συνέπειες στην οµαλή προµήθεια των νοσοκοµείων µε 
φάρµακα, παρακαλούµε όπως ορίσετε άµεσα συνάντηση, προκειµένου να βρεθεί 
το συντοµότερο δυνατό µία λύση. 
 

Με εκτίµηση, 
 

         
Κωνσταντίνος Φρουζής     Κώστας Παναγούλιας 
 Πρόεδρος          Αντιπρόεδρος 


