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Χαλάνδρι, 6 Απριλίου 2011 

 
Αξιότιµε κύριε Λοβέρδο, 
 
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι ο ΣΦΕΕ κατέθεσε ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας Αίτηση Ακυρώσεως της Υπουργικής Απόφασης 
υπ’αριθµ. ∆ΥΓ3α/οικ.2466/2011, µε την οποία καθορίζονται τα κριτήρια 
κατάρτισης της λίστας συνταγογραφούµενων φαρµάκων. Οι βασικότεροι λόγοι 
για τους οποίους κρίθηκε απαραίτητη η Αίτηση Ακυρώσεως είναι ότι βρίσκεται 
εκτός νοµοθετικής εξουσιοδότησης από τη στιγµή που µειώνει περαιτέρω τις 
τιµές των φαρµάκων κατά παράβαση του Ν.∆. 96/73 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ότι καθιερώνει ενιαία κατηγορία φαρµάκων 
αποτελούµενη από πρωτότυπα και αντίγραφα, ενώ ο εξουσιοδοτικός νόµος 
διαχωρίζει σαφώς τις δύο κατηγορίες.  
 
Η Υπουργική αυτή Απόφαση είναι πρακτικά ανεφάρµοστη, στερείται 
αντικειµενικότητας και διαφάνειας, εγείρει ανισότητες και παρουσιάζει σοβαρά 
νοµικά προβλήµατα, ενώ έχουµε τη βεβαιότητα ότι θα προκαλέσει τροµερή 
αναστάτωση, περαιτέρω ελλείψεις και τελικά αύξηση της φαρµακευτικής 
δαπάνης. Επιπλέον είναι σίγουρο ότι η εφαρµογή των συγκεκριµένων 
κριτηρίων, θα προκαλέσει κλίµα θεραπευτικής ανασφάλειας, θα οδηγήσει σε 
απόσυρση βασικών θεραπειών και παράλληλα, θα αποτρέψει την κυκλοφορία 
νέων σηµαντικών καινοτόµων φαρµάκων στην Ελλάδα.   
 
Ως εκ τούτου ο ΣΦΕΕ επισηµαίνει ότι τα κριτήρια αυτά πυροδοτούν τον 
αθέµιτο ανταγωνισµό, προάγουν την αδιαφάνεια και διαµορφώνουν κλίµα 
αντιπαράθεσης και για το λόγο αυτό η αίτησή ακύρωσης της εν προκειµένω 
Υπουργικής Απόφασης κρίθηκε αναγκαία. 
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Ο ΣΦΕΕ έχει καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις. Έχουµε προτείνει µεταξύ 
άλλων να δηµιουργηθεί µια θετική λίστα που θα περιλαµβάνει τα υπόλοιπα 
φαρµακευτικά προϊόντα από αυτά που είναι στην αρνητική λίστα, σε 
συνδυασµό µε θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα, και τα οποία θα 
καταβάλουν το 4% rebate για τα φάρµακα που καλύπτονται από τα 
ασφαλιστικά ταµεία. Η λίστα αυτή µπορεί να ονοµαστεί «ενδιάµεση λίστα». 
Αυτό σε συνδυασµό µε µια νέα και πιο αποτελεσµατική µέθοδο τιµολόγησης 
των φαρµάκων θα εξασφαλίσει αποτέλεσµα δικαιότερο και αντικειµενικότερο 
και θα διασφαλίσει την πλήρη επάρκεια φάρµακων στην αγορά, περαιτέρω 
εξοικονόµηση πόρων για την κοινωνική ασφάλιση και υγιέστερη και 
οµαλότερη λειτουργία της φαρµακευτικής αγοράς. 
 
Σας ενηµερώνουµε ότι ο ΣΦΕΕ πρόκειται να εκδώσει την επόµενη εβδοµάδα 
∆ελτίο Τύπου προς τα ΜΜΕ µε το οποίο θα ενηµερώνει για τους λόγους για 
τους οποίους κρίθηκε απαραίτητο να καταθέσει Αίτηση Ακυρώσεως. 
 
Είµαστε στην διάθεσή σας για να διαβουλευθούµε, να προτείνουµε και να 
βοηθήσουµε για όλες εκείνες τις ενέργειες και λύσεις που πρέπει να 
υλοποιηθούν για τον περαιτέρω εξορθολογισµό και µείωση των δαπανών και 
την καταπολέµηση της σπατάλης στον χώρο της υγείας.  
 

 
 
 
Με εκτίµηση, 

 
 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης              Γιώργος Κατζουράκης 
  Γενικός ∆ιευθυντής              Αντιπρόεδρος 

 
 
 
 
 
∆ιονύσιος Φιλιώτης 

Πρόεδρος 


