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Γενικό Γραµµατέα 
Υπουργείο Υγείας 
 
Κοιν.: κ. Ι. Καραβοκύρη, Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Χαλάνδρι, 23 Νοεµβρίου 2012 
Θέµα: Άρνηση έγκρισης ανεξόφλητων τιµολογίων  

Αγαπητέ κύριε Καλλίρη, 
Εταιρείες-µέλη του ΣΦΕΕ µας ενηµερώνουν ότι οι προϊστάµενοι λογιστηρίου του 
Γενικού Νοσοκοµείου της Ρόδου και του Πύργου για να εγκρίνουν τα ανεξόφλητα 
τιµολόγια 2011 ζητούν από τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις να στείλουν τις 
αναρτηµένες τιµές στο παρατηρητήριο τιµών, καθώς σε αντίθετη περίπτωση ο 
Επίτροπος δεν θα υπογράψει τα εντάλµατα.  
Για το θέµα αυτό έχω να παρατηρήσω τα κάτωθι:   
• Βάσει του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 παρ. 2 προβλέπεται η δηµιουργία 

βάσης δεδοµένων παρατηρητηρίου τιµών για τον έλεγχο των τιµών των 
προϊόντων του Ν.3580/2007.   

• Κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω άρθρου εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 
ΥΑ08/31.5.2010 (ΦΕΚ 777/Β/2010) η οποία στο άρθρο 2 προβλέπει ότι το 
παρατηρητήριο λαµβάνει ως βάση τη χαµηλότερη τιµή που έχει επιτευχθεί 
για τα είδη του άρθρου 10 του Ν. 3580/2007. 

• Από τη συνδυασµένη εφαρµογή του άρθρου 10 του Ν. 3580/2007 παρ. 3 και 
της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 τα φαρµακευτικά προϊόντα 
υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρατηρητηρίου.  

• Συνεπώς, το παρατηρητήριο αναρτά τη χαµηλότερη τιµή για τα 
φαρµακευτικά προϊόντα, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα προµηθεύτηκαν τα 
νοσοκοµεία µέσω σύµβασης ή εξωσυµβατικής διαδικασίας.   

Από την κείµενη, όµως, νοµοθεσία  δεν προκύπτει  ότι η φαρµακευτική εταιρεία 
είναι υποχρεωµένη να προµηθεύει όλα τα νοσοκοµεία µε τη χαµηλότερη 
αναρτηµένη τιµή στο παρατηρητήριο.  
Πιο συγκεκριµένα, η Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ. ∆ΥΓ3α/οικ.97018 (ΦΕΚ 
2719/Β/8.10.2012) για την τιµολόγηση των φαρµάκων προβλέπει ρητώς στο άρθρο 
3 παρ. 1 ότι οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις µπορούν να παρέχουν πρόσθετη 
έκπτωση επί της νοσοκοµειακής τιµής χωρίς περιορισµό προς τα δηµόσια 
νοσοκοµεία κλπ. Συνεπώς, η έκπτωση αυτή είναι προαιρετική και δεν είναι πάντα η 
ίδια. Η φαρµακευτική επιχείρηση µπορεί είτε να δώσει µεγαλύτερη είτε µικρότερη 
έκπτωση σε κάποιο νοσοκοµείο στο πλαίσιο της χάραξης της εµπορικής της 
πολιτικής.  
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Λαµβάνοντας υποχρεωτικά υπόψη τη χαµηλότερη δηµοσιευµένη τιµή στο 
παρατηρητήριο αναιρείται ουσιαστικά η ως άνω διάταξη της Υπουργικής Απόφασης, 
για τους λόγους που εξετέθησαν, ταυτόχρονα όµως αναιρούνται ουσιαστικά και τα 
∆ελτία Τιµών που εκδίδονται βάσει αυτής.  
Με βάση τα ανωτέρω δεν προκύπτει υποχρέωση της εταιρείας να προµηθεύει  τα 
∆ηµόσια  νοσοκοµεία µε τη χαµηλότερη αναρτηµένη τιµή στο παρατηρητήριο. Η 
υποχρέωση αυτή απορρέει µόνο στην περίπτωση, που οι προµήθειες διεξάγονται 
κατά τη διαγωνιστική διαδικασία και όχι κατά την εξωσυµβατική προµήθεια 
φαρµάκων. 
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, κύριε Γενικέ, παρακαλούµε για την άµεση 
παρέµβασή σας, προκειµένου να επιλυθεί το ως άνω θέµα το συντοµότερο δυνατό, 
προκειµένου να µην υπάρξουν προβλήµατα στην οµαλή προµήθεια των δηµοσίων 
νοσοκοµείων. 
 
 

Με εκτίµηση, 
       
 
Κώστας Παναγούλιας      Γιάννης Χρυσοσπάθης 
   Αντιπρόεδρος        Νοµικός Σύµβουλος 
          
   


