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Χαλάνδρι,13 Σεπτεμβρίου 2011 

Αγαπητέ Κύριε Καθηγητά, 

 

Η σπουδαιότητα που φέρει η καινοτομία των νέων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στην 
κάλυψη θεραπευτικού κενού, στη θεραπεία σοβαρών παθήσεων που απειλούν άμεσα την 
ανθρώπινη ζωή, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τελικά στην εξοικονόμηση σημαντικών 
πόρων σε άλλα σημεία του συστήματος υγείας είναι καίριας και υψίστης σημασίας.  

Στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος και της ευαισθητοποίησης που δείχνετε για τις συνθήκες που 
απειλούν άμεσα την πρόσβασή των ασθενών στα νέα ιδιοσκευάσματα από τη μη έκδοση 
Δελτίου Τιμών με νέα φάρμακα, θα θέλαμε να σας καταθέσουμε τις θέσεις του ΣΦΕΕ για το 
θέμα αυτό καθώς και τις ενέργειες του Συνδέσμου μας.  

Δεν έχει εκδοθεί Δελτίο Τιμών με νέα φάρμακα εδώ και 600 ημέρες και αυτό στερεί από τους 
Έλληνες ασθενείς την πρόσβαση σε απαραίτητες καινοτόμες θεραπείες. Σύμφωνα, άλλωστε, 
με το άρθρο 10 παρ. 3 της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/151 (ΦΕΚ 545/Β/1.3.2012) 
σε συμμόρφωση με την Κοινοτική Οδηγία 89/105, πρέπει να εκδίδονται Δελτία Τιμών με νέα 
φάρμακα κάθε 90 μέρες. 

Ο ΣΦΕΕ επισημάνει συνεχώς και ανελλιπώς την αναγκαιότητα άμεσης έκδοσης Δελτίου Τιμών, 
το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα νέα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για τα οποία 
έχει κατατεθεί αίτηση και εκκρεμεί, καθώς και όλες τις ανατιμολογήσεις και τις διορθώσεις 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας.  

Πιο συγκεκριμένα, στις 25 Απριλίου 2012 συνεδρίασε η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων του 
Υπουργείου σας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την τιμολόγηση νέων φαρμάκων.  
Κατά τη συνεδρίαση ο εκπρόσωπος του ΣΦΕΕ, κ. Π. Αποστολίδης έθεσε το ερώτημα, αν θα 
προηγηθεί η έκδοση Δελτίου Τιμών των νέων φαρμάκων σύμφωνα με την απόφαση της 
Επιτροπής της 10ης/4/2012 και τη δέσμευση τόσο του Γενικού Γραμματέα όσο και του 
Υπουργού για άμεση έκδοση Δελτίου Τιμών για τα νέα πρωτότυπα φάρμακα, των οποίων η 
αίτηση εκκρεμεί μέχρι τις 31-12-2011. Η Πρόεδρος, κα Ζ. Δέδε, διαβεβαίωσε ότι το θέμα 
αυτό θα ρυθμιστεί άμεσα εντός των επόμενων δύο ημερών, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 27 
Απριλίου.  

Στις 8 Αυγούστου 2012, ο ΣΦΕΕ κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου δια των 
νομικών του Συμβούλων στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών, σε συνέχεια της από 19/6/2012 
εξώδικης δήλωσης-διαμαρτυρίας, για τη μη έκδοση δελτίου τιμών με νέα φάρμακα. 

 
 
 
 
 



 
Κύριε Καθηγητά,  
 
Σας καλούμε σε κοινή συνεργασία και δράση, προκειμένου να διευθετηθεί άμεσα αυτό το 
ζωτικό για τους ασθενείς θέμα έκδοσης Δελτίου Τιμών και να διασφαλισθεί η πρόσβασή 
τους στα φάρμακα και τις θεραπείες που είναι απαραίτητα. 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
 
  
 
 
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής  Νίκος Κεφαλάς 
Πρόεδρος ΣΦΕΕ                                 Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ 
 
 


