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Τίτλος : 
Συγκριτικοί Πίνακες Τιμών Αγοράς - Πώλησης Φαρμάκων  

 
Μέσο :  
http://farmacien.blogspot.gr/ 

 
Δημοσίευμα: 
http://farmacien.blogspot.gr/2012/10/blog-post_22.html 

 
Μπορείτε να κατεβάσετε όποιο  Πίνακας σας ενδιαφέρει από τους 
παρακάτω συνδέσμους:  

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Όσοι ανοίξατε αυτή τη σελίδα μέσα από την εφαρμογή 
Dioscourides, για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα συμβατότητας 

παρακαλούμε να ανοίξετε τα παραπάνω αρχεία σε νέο παράθυρο (κάντε 
δεξί κλίκ πάνω στο σύνδεσμο και επιλέξτε άνοιγμα σε νέο παράθυρο). 

 

 Συγκριτικός Πίνακας Τιμών Αγοράς -  Πώλησης με Αλφαβιτική 
Ταξινόμηση (κανονικός ΦΠΑ) 
 

 Συγκριτικός Πίνακας Τιμών Αγοράς -  Πώλησης με Ταξινόμηση ανά 

Ποσοστό (κανονικός ΦΠΑ) 

 

http://farmacien.blogspot.gr/2012/10/blog-post_22.html
http://farmacien.blogspot.gr/2012/10/blog-post_22.html
http://www.ilyda.com/assets/pharmacy/TIMES_DELTIOY_19102012_ALFAVITIKA.pdf
http://www.ilyda.com/assets/pharmacy/TIMES_DELTIOY_19102012_ALFAVITIKA.pdf
http://www.ilyda.com/assets/pharmacy/TIMES_DELTIOY_19102012_POSOSTO.pdf
http://www.ilyda.com/assets/pharmacy/TIMES_DELTIOY_19102012_POSOSTO.pdf
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 Συγκριτικός Πίνακας Τιμών Αγοράς - Πώλησης με Αλφαβιτική 

Ταξινόμιση (μειωμένος ΦΠΑ) 

 Συγκριτικός Πίνακας Τιμών Αγοράς - Πώλησης με Ταξινόμιση ανά 

Ποσοστό (μειωμένος ΦΠΑ) 

http://www.ilyda.com/assets/pharmacy/TIMES_DELTIOY_19102012_MEIOMENOS_FPA_ALFAVITIKA.pdf
http://www.ilyda.com/assets/pharmacy/TIMES_DELTIOY_19102012_MEIOMENOS_FPA_ALFAVITIKA.pdf
http://www.ilyda.com/assets/pharmacy/TIMES_DELTIOY_19102012_MEIOMENOS_FPA_POSOSTO.pdf
http://www.ilyda.com/assets/pharmacy/TIMES_DELTIOY_19102012_MEIOMENOS_FPA_POSOSTO.pdf
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Τίτλος : 
Επιστολή - σοκ: Δεν μπορεί να εφαρμοστεί το δελτίο 
τιμών!  

Μέσο :  

http://farmacien.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://farmacien.blogspot.gr/2012/10/blog-post_6724.html 

 
Τεράστια προβλήματα έχει προκαλέσει η πρόσφατη έκδοση του δελτίου 
τιμών φαρμάκων. 

 
Οι φορείς της αγοράς κάνουν λόγο για μη σύννομες διαδικασίες 

τιμολόγησης, προειδοποιώντας ότι οι εταιρείες αδυνατούν να 
τιμολογήσουν από τη Δευτέρα τα εν λόγω προϊόντα! 

 

 
Με επιστολή τους προς τον υπουργό και αναπληρωτή υπουργό Υγείας κ.κ. 

Ανδρέα Λυκουρέντζο και Μάριο Σαλμά, οι πρόεδροι του Συνδέσμου 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) κ. Κωνσταντίνος Φρουζής, 

της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) κ. Δημήτρης Δέμος 
και του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων 

(ΣΑΦΕΕ) κ. Παύλος Γιαννακόπουλος, επισημαίνουν τα εξής: 
 

'Αξιότιμοι υπουργοί, 
 

Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις στηρίζουν την πολιτεία στην προσπάθειά 
της να εξορθολογήσει περαιτέρω τον φαρμακευτικό προϋπολογισμό με την 

έκδοση αυτού του δελτίου τιμών και υποστηρίζουν, εδώ και καιρό, όπως 
γνωρίζετε, την εφαρμογή του.Ωστόσο, είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι 

κάτωθι αρχές: 

 Ο σεβασμός της διαδικασίας που προβλέπεται από τη σχετική 
νομοθεσία. 

 Καμία τιμή (on - patent και off - patent προϊόντος) να μην είναι 

χαμηλότερη από τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Οι τιμές των γενοσήμων προϊόντων να προσδιοριστούν στο 80% της 
τιμής του off - patent προϊόντος. 

 Σεβασμός της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και πατέντας. 

Προβλήματα 

 
Βάσει των ανωτέρω και των τεράστιων προβλημάτων που έχουν 

δημιουργηθεί, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση που δεν 

http://farmacien.blogspot.gr/2012/10/blog-post_6724.html
http://farmacien.blogspot.gr/2012/10/blog-post_6724.html
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καταστεί εφικτό να αποκατασταθεί ο σωστός και σύννομος τρόπος 

τιμολόγησης (όπως αυτός περιγράφεται στον νόμο και τη σχετική 

υπουργική απόφαση), οι εταιρείες θα αδυνατούν από τη Δευτέρα να 
τιμολογήσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα, διότι αυτό θα φέρει ανατροπή 

του ευρωπαϊκού και όχι μόνο συστήματος τιμών (Ελλάδα ως χώρα 
αναφοράς για ευρωπαϊκές και άλλες χώρες)'. 

iatronet.gr
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Τίτλος : 
Αυτές οι τιμές δεν υπάρχουν !!! 

Μέσο :  

http://drtsili.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://drtsili.blogspot.gr/2012/10/blog-post_21.html 

 
Παρακάτω θα βρείτε το διορθωμένο δελτίο τιμών που εκδόθηκε το 

Σάββατο 19 Οκτωβρίου και θα έχει ισχύ για τα φαρμακεία από 1η 
Νοεμβρίουσυγκρινόμενο με το ισχύον και τις ποσοστιαίες μεταβολές. 

 
Διορθωμένο δελτίο κατά αλφαβητική σειρά φαρμάκων  

 
Διορθωμένο δελτίο κατά ποσοστιαία μεταβολή  

 
Ευχαριστούμε την εταιρεία διαχείρισης φαρμακείου Europharmacy Hellas 

για την αποστολή των στοιχείων 

http://drtsili.blogspot.gr/2012/10/blog-post_21.html
http://drtsili.blogspot.gr/2012/10/blog-post_21.html
https://docs.google.com/open?id=0B247lNPqfhRSN1ZCczVpMW44WE0&fb_source=message
https://docs.google.com/file/d/0B247lNPqfhRSNEQ4YmxWcmhWazg/edit?fb_source=message
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Τίτλος : 
Αυτές οι τιμές δεν υπάρχουν !!!  

Μέσο :  

http://pharmakeutika.blogspot.gr/ 
 

 

Δημοσίευμα: 
http://pharmakeutika.blogspot.gr/2012/10/blog-post_21.html 

 

Δείτε τις νέες τιμές που θα ισχύσουν από 1/11/12 
 

Διορθωμένο δελτίο κατά αλφαβητική σειρά φαρμάκων 
 

Διορθωμένο δελτίο κατά ποσοστιαία μεταβολή 
 

Κι όμως είναι αυτές οι τιμές. Τις βλέπουμε και ακόμα δεν το πιστεύουμε. Η 
πτώση του τζίρου είναι μεγάλη και δεδομένη ενώ η έλλειψη πολλών 

φαρμάκων είναι σίγουρη. Θυμάστε τι έγινε με την aspirin-C όταν ήταν στο 
1,30 ευρώ και πως ξαναεμφανίστηκε όταν ανέβηκε στα 3. Τώρα που η 

τιμή της πάει στο 0,42 τη στιγμή που στη Γερμανία η ίδια συσκευασία έχει 
5,50 ευρώ θα τη ψάχνουμε στα τελωνεία των εξαγωγών αν φυσικά η 

bayer δε σπεύσει να την αποσύρει πάλι από την Ελληνική αγορά !!! 

http://pharmakeutika.blogspot.gr/2012/10/blog-post_21.html
http://pharmakeutika.blogspot.gr/2012/10/blog-post_21.html
https://docs.google.com/open?id=0B247lNPqfhRSN1ZCczVpMW44WE0&fb_source=message
https://docs.google.com/file/d/0B247lNPqfhRSNEQ4YmxWcmhWazg/edit?fb_source=message
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Τίτλος : 
Τιμές φαρμάκων με συνεχείς αλλαγές  

Μέσο :  

http://farmacien.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://farmacien.blogspot.gr/2012/10/blog-post_2474.html 

Τα πρώτα 300-  350 σκευάσματα (περίπου 80 δραστικές ουσίες) φαίνεται 

να 'πέφτουν θύματα' της τελευταίας τιμολόγησης από την Τρίτη, που θα 
φανεί στις φαρμακαποθήκες η τιμολόγηση φαρμάκων από τις 

φαρμακευτικές εταιρίες. 
 

Το νέο δελτίο τιμών που αναμένεται να ισχύσει από αύριο, έχει ήδη 
υποστεί δύο αλλαγές από την περασμένη Τετάρτη μέχρι σήμερα, με τις 

υπηρεσίες να παραδέχονται ότι σίγουρα θα χρειαστούν κι άλλες 

διορθώσεις... 
 

 
Μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι ενστάσεις για την αποκατάσταση των λαθών 

έπεσαν ‘βροχή’.  
 

Το σύνολο της φαρμακοβιομηχανίας και των υπηρεσιών του υπουργείου 
Υγείας και του ΕΟΦ βρίσκονταν στα γραφεία τους, προσπαθώντας να 

διορθώσουν τα λάθη που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων.  
 

Η μία διάταξη αναιρεί την άλλη και οδηγούν σε διαφορετικές τιμές για τα 
ίδια προϊόντα, εξαιτίας της διαφορετικής ημερομηνίας στην άδεια 

κυκλοφορίας τους. 
 

Η διαπίστωση αυτή μάλιστα, οδήγησε τους εκπροσώπους του Συνδέσμου 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) να αποχωρήσουν από τη 
συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής και να ενημερώσει σήμερα τα 

μέλη του, ότι εάν δεν αποκατασταθεί η νομιμότητα στην κοστολόγηση των 
φαρμάκων, οι εταιρίες δεν θα τιμολογήσουν τελικά τα φάρμακά τους με 

τις νέες τιμές.  
 

Επιτροπή 
 

Όσο για την σύσκεψη της επιτροπής τιμών την περασμένη Παρασκευή, 
που ολοκληρώθηκε σχεδόν τα μεσάνυχτα, κατέληξε στο ότι πράγματι, το 

δελτίο τιμών που αναρτήθηκε χρειάζεται και πάλι διορθώσεις, οπότε χθες 
έγινε νέα ανάρτηση τιμών. 

 
Όμως, οι υπηρεσίες συνεχίζουν τις διορθώσεις, με αποτέλεσμα η αγορά να 

http://farmacien.blogspot.gr/2012/10/blog-post_2474.html
http://farmacien.blogspot.gr/2012/10/blog-post_2474.html
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βρίσκεται ακόμη σε αναμονή όχι μόνο των πρόσθετων διορθώσεων, αλλά 

και σε αναμονή μιας επιπλέον λίστας τιμών φαρμάκων. 

 
Αυτή τη φορά, με τις ασφαλιστικές τιμές της του κάθε φαρμάκου με την 

κοινόχρηστη ονομασία, δηλαδή τις τιμές αναφοράς που αναφέρονται στην 
τελευταία αγορανομική διάταξη, και οι οποίες δεν συνδέονται με την 

κοστολόγηση των φαρμάκων. 
 

Μέχρι στιγμής, οι τιμές των φαρμάκων που θα χρησιμοποιούνται από τα 
φαρμακεία από την 1η Νοεμβρίου, αναφέρονται στον πίνακα που έχει 

αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου Υγείας. 
  iatronet.gr
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Τίτλος : 
Οι ποσοστιαίες μεταβολές του διορθωμένου δελτίου 
τιμών αλφαβητικά και κατά ποσοστό μεταβολής 

Μέσο :  

http://farmakopoioi.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1339.html 

 

Παρακάτω θα βρείτε το διορθωμένο δελτίο τιμών που εκδόθηκε το 

Σάββατο 19 Οκτωβρίου και θα έχει ισχύ για τα φαρμακεία από 1η 
Νοεμβρίου συγκρινόμενο με το ισχύον και τις ποσοστιαίες 

μεταβολές. 
 

 
 

 
Διορθωμένο δελτίο κατά αλφαβητική σειρά φαρμάκων 

 
Διορθωμένο δελτίο κατά ποσοστιαία μεταβολή 

 
 

Ευχαριστούμε την εταιρεία διαχείρισης φαρμακείου Europharmacy 

Hellas για την αποστολή των στοιχείω 

 

 

http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1339.html
http://farmakopoioi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1339.html
https://docs.google.com/open?id=0B247lNPqfhRSN1ZCczVpMW44WE0&fb_source=message
https://docs.google.com/file/d/0B247lNPqfhRSNEQ4YmxWcmhWazg/edit?fb_source=message

