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Προς τον κ. Μ. Σαλµά 

Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας  

 

Θέµα : Παροχή στοιχείων τιµολόγησης φαρµάκων από τον ΕΟΦ 

 

Κύριε Υπουργέ,  

 

Μετά τις αλλεπάλληλες διορθώσεις του αρχικού ∆ελτίου Τιµών, που παραδόθηκε 

στην Επιτροπή Τιµών το βράδυ της  19
ης
  Οκτωβρίου 2012, και την τελική έκδοσή 

του την προηγούµενη εβδοµάδα, οι εταιρείες έχουν καταθέσει έναν υπερβολικά 

µεγάλο αριθµό ενστάσεων που αναφέρονται σε έναν εξ ίσου µεγάλο αριθµό 

διαφορετικών περιπτώσεων. Οι ενστάσεις αυτές, καθώς και πλήθος παρατηρήσεων 

που κατατέθηκαν στον ΕΟΦ οι ΚΑΚ στο µεσοδιάστηµα και ενσωµατώθηκαν στις 

διάφορες εκδόσεις των ∆ελτίων Τιµών, είναι το αποτέλεσµα µιας πολύπλοκης 

διαδικασίας, όπως αποτυπώθηκε στις τρεις Υπουργικές Αποφάσεις περί Τιµολόγησης 

από τις 8-10-12 έως και τις 19-10-12 και που προσπάθησε ο ΕΟΦ να εφαρµόσει κάτω 

από τις γνωστές συνθήκες. Ωστόσο από τις αρχικές προθέσεις µέχρι το τελικό 

αποτέλεσµα υπάρχει µεγάλη απόσταση, µε αποτέλεσµα τα µέλη της Επιτροπής Τιµών 

να µην είναι σε θέση να εκτιµήσουν τι ακριβώς εφαρµόστηκε, ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις όπου για την απόδοση τιµής απαιτείται εµπεριστατωµένη εισήγηση του 

ΕΟΦ και σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Τιµών ή και απλή γνώµη της Επιτροπής 

Τιµών (άρθρα 4, 5, 6 και 7).  

Αλλά ακόµη και στις περιπτώσεις αιτηµάτων αυξήσεων κατά τη διαδικασία εξέτασης 

των ενστάσεων, η «αιτιολογηµένη και τεκµηριωµένη γνώµη της Επιτροπής Τιµών» 

της παρ. 4 του άρθρου 5, δεν µπορεί να υπάρξει αν η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή 

της όλα τα δεδοµένα απόδοσης της  τιµής, όπως αποτυπώνεται στο τελικό ∆ελτίο 

Τιµών.  

Όπως σας είναι γνωστό, κάτω από το βάρος των ασφυχτικών χρονοδιαγραµµάτων, η 

Επιτροπή Τιµών δεν είχε καµία δυνατότητα ελέγχου ορθής απόδοσης των τιµών,  

όπως επιτάσσει το θεσµικό πλαίσιο. 

Σήµερα που υπάρχει µια σχετική ευχέρεια χρόνου  και επειδή η Επιτροπή Τιµών θα 

κληθεί να εγκρίνει τα αποτελέσµατα των ενστάσεων που βασίζονται στην απόδοση 

τιµών, θα πρέπει να τηρηθούν εκείνες οι διαδικασίες που θα προστατεύσουν τόσο το 

κύρος των αποφάσεων όσο και τις τελικές τιµές.   

 



Για όλους τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να παραδοθούν από τον ΕΟΦ στην 

Επιτροπή Τιµών άµεσα, και σε κάθε περίπτωση τρεις εργάσιµες ηµέρες πριν την 

επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής Τιµών, τα εξής στοιχεία :  

 

� Νέα εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ΕΟΦ µε τεκµηρίωση της 

µεθοδολογίας τιµολόγησης, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 

2719/8-10-12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η εισήγηση που µας δόθηκε 

αρχικά δεν καλύπτει τις τροποποιήσεις της Υπ. Απόφασης περί τιµολόγησης 

και τις επί µέρους περιπτώσεις. 

� Απαρίθµηση των εξαιρετικών και πολύ ειδικών περιπτώσεων (αιτιολόγηση 

και πίνακας) για τις οποίες ακολουθήθηκαν ειδικά κριτήρια απόδοσης τιµών 

(παρ. 3, του άρθρου 5) ή δεν εφαρµόστηκαν οι µειώσεις τιµών (παρ. 4 του 

άρθρου 6) πέραν των περιπτώσεων παραγώγων αίµατος και ορρών.  

� Ποιες είναι οι κατηγορίες προϊόντων (ή και µεµονωµένα προϊόντα) που έληξε 

η περίοδος προστασίας, δεν κυκλοφορούν γενόσηµα και τιµολογήθηκαν µε τις 

διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 3 του άρθρου 6). 

� Με ποιες διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 τιµολογήθηκαν περιπτώσεις 

γενοσήµων φαρµάκων που δεν κυκλοφορεί στη χώρα το φάρµακο αναφοράς 

(αιτιολόγηση και πίνακας).  

� Επεξήγηση των περιπτώσεων χαρακτηρισµού φαρµάκων ως ΜΟΝΑ∆ΙΚΩΝ. 

Έχουν εφαρµοστεί κανόνες ή εξετάστηκε κάθε περίπτωση χωριστά ; 

� Υπάρχουν περιπτώσεις µη ορθής συµπλήρωσης Φύλλων Έρευνας φαρµάκων 

για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί τιµές ; (άρθρο 4 παρ. 4 και άρθρο 6, παρ. 2). 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τιµών 

 

Ζωή  ∆έδε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοιν. : κ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ 

           κ. Χ. Παπανικολάου, Γενική Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας  

           κ. Π. Γιαννουλάτο, Γενικό ∆/ντή Υγείας  

           κ. Ν. Καραπάνο, ∆/ντή ∆/νσης Φαρµάκων και Φαρµακείων 

           Μέλη Επιτροπής Τιµών 


