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Τίτλος : 

Nέο διορθωμένο δελτίο τιμών 

Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3958 

 

Σε ισχύ από τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013. 

Εξεδόθη το νέο διορθωμένο δελτίο τιμών με τις ανώτατες τιμές πώλησης φαρμάκων 

σε όλη την επικράτεια με ισχύ από τη Δευτέρα 7/1/13.  

 

Στις χονδρικές και νοσοκομειακές τιμές όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το 

υπουργείο Υγείας δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.  

 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3958
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Στις λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6.5%. Στις περιοχές 

που ισχύουμειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές 

μειωμένες κατά 1,41%. 

 

Δείτε ολόκληρο το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 

http://www.eefam.gr/assets/files/pricebuletin/deltiotimvndiorth_020113.xls
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Τίτλος : 

Νέα σοβαρά λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών επισημαίνει ο 

ΣΦΕΕ  

Από Βασίλη Βενιζέλο 

Μέσο :  
http://www.ygeia360.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2484-nea-sobara-lathh-sto-diorthwtiko-
deltio-timwn-epishmainei-o-sfee 

 

Νέα σοβαρά λάθη επισημαίνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) στο νέο 

διορθωτικό δελτίο τιμών, το οποίο ανήρτησε την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου ο αναπληρωτής υπουργός 

Υγείας Μάριος Σαλμάς στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας. 

Συγκεκριμένα, με επιστολή του προς τον Μάριο Σαλμά, ο ΣΦΕΕ υπογραμμίζει ότι το διορθωτικό 

δελτίο τιμών δεν λαμβάνει εν πολλοίς υπόψη τις ενστάσεις των φαρμακευτικών εταιρειών, ενώ 

βρίσκεται επίσης σε σαφή διάσταση από την σχετική πρόταση – εισήγηση της Επιτροπής Τιμών 

Φαρμάκων, αλλά και από την κείμενη νομοθεσία. 

Δείτε συνημμένα την επιστολή του ΣΦΕΕ προς τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας. 

 

 

http://www.ygeia360.gr/
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2484-nea-sobara-lathh-sto-diorthwtiko-deltio-timwn-epishmainei-o-sfee
http://www.ygeia360.gr/en/news/item/2484-nea-sobara-lathh-sto-diorthwtiko-deltio-timwn-epishmainei-o-sfee
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Τίτλος : 

Νέες μειωμένες τιμές στα φάρμακα από τη Δευτέρα (upd) 

Μέσο :  
http://www.capital.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.capital.gr/News.asp?id=1699649 

 

Τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα το νέο διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, το 

πέμπτο μέσα στους τελευταίους μήνες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. 

 

Το δελτίο περιλαμβάνει και άλλες μειώσεις στις τιμές 1.200 φαρμάκων, στη λογική 

της συρρίκνωσης της φαρμακευτικής δαπάνης και της συγκράτησης των εξόδων των 

ασφαλιστικών ταμείων. Μεσοσταθμικά η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης που 

επιτεύχθηκε με το νέο Δελτίο Τιμών εκτιμάται από το υπουργείο Υγείας σε περίπου 

10%.  

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις διορθώσεις δεν ελήφθησαν τελικά υπόψη οι 400 

ενστάσεις που έχουν υποβάλλει οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες βλέπουν τους 

τζίρους τους να μειώνονται διαρκώς εξαιτίας της νέας τιμολόγησης.  

 

Άμεση ήταν η απάντηση του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Σε 

επιστολή του προς τον αναπλ. υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά σημειώνει ότι στο 

διορθωτικό Δελτίο Τιμών εμπεριέχονται «πολλά και σοβαρά λάθη», ενώ οι ενστάσεις 

οι οποίες υποβλήθησαν από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν ελήφθησαν υπόψη, 

με αποτέλεσμα οι τιμές αρκετών φαρμάκων να έχουν καθοριστεί κατά παράβαση της 

κείμενης νομοθεσίας και της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων 

του Υπουργείου Υγείας. 

«Οι παρατυπίες αυτές πέρα από το γεγονός ότι καταστρατηγούν σαφείς διατάξεις 

της σχετικής νομοθεσίας, καταλύουν κάθε έννοια νομίμων διαδικασιών, καταργούν 

την έννοια της διαφάνειας και υπονομεύουν το σημαντικότατο έργο της Επιτροπής 

Τιμών Φαρμάκων. 

Επιπρόσθετα, το γεγονός αυτό δημιουργεί συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

για τα υπόλοιπα φάρμακα που έχουν τιμολογηθεί σωστά, ενώ οδηγούν τα φάρμακα 

με τις λάθος τιμές σε ελλείψεις από την αγορά με άμεση επίπτωση την πρόσβαση 

των ασθενών στις θεραπείες τους. 

http://www.capital.gr/
http://www.capital.gr/News.asp?id=1699649


 

[5] 
 

Προκειμένου να ομαλοποιηθεί η αγορά και οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στις 

θεραπείες που τους είναι απαραίτητες, παρακαλούμε θερμά να παρέμβετε 

προσωπικά για το ως άνω θέμα διασφαλίζοντας την τήρηση της προβλεπόμενης από 

το νόμο διαδικασίας προκειμένου να μην προκληθεί οποιαδήποτε στρέβλωση στην 

αγορά και κυρίως να μην υπάρξουν ελλείψεις φαρμάκων» τονίζει στην επιστολή του 

ο ΣΦΕΕ. 
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Τίτλος : 
Η …φάρσα του νέου Δελτίου Τιμών φαρμάκων! Λάθη και για 
…5η φορά 

 
Μέσο :  
 
http://www.newsit.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=183637&catid=5 

 

Σαν το γεφύρι της Άρτας έχει γίνει τελικά το νέο Δελτίο Τιμών καθώς τα 
λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο. 

Η έκδοση του νέου διορθωτικού δελτίου τιμών που εξεδόθη για ..6η φορά για το 
οποίο μάλιστα και οι ενδιαφερόμενοι έχουν χάσει το λογαριασμό, περιέχει και πάλι 
λάθη.  
 
Τι επισημαίνει σε επιστολή του ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
(ΣΦΕΕ) σε επιστολή του στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά.  
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΟ IATROPEDIA 

http://www.newsit.gr/
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=183637&catid=5
http://www.iatropedia.gr/articles/read/3408
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Τίτλος : 
Η …φάρσα του νέου Δελτίου Τιμών φαρμάκων! Λάθη και για 
…5η φορά 

 
Μέσο :  
http://www.iatropedia.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatropedia.gr/articles/read/3408 

 
Σαν το γεφύρι της Άρτας έχει γίνει τελικά το νέο Δελτίο Τιμών καθώς τα 
λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο. Η έκδοση του νέου διορθωτικού δελτίου 
τιμών που εξεδόθη για ..6η φορά για το οποίο μάλιστα και οι 
ενδιαφερόμενοι έχουν χάσει το λογαριασμό, περιέχει και πάλι λάθη. Τι 
επισημαίνει σε επιστολή του ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδος (ΣΦΕΕ) σε επιστολή του στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό 
Υγείας Μάριο Σαλμά.  
Νέες τιμές λαμβάνουν και πάλι 1359 φάρμακα που κυκλοφορούν στην ελληνική 
αγορά με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών που εξεδόθη από τον αναπληρωτή 
υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά.  
Η μείωση μεσοσταθμικά αγγίζει περίπου το 10% αλλά φυσικά και αυτή τη φορά δεν 
απεφεύχθησαν τα περίεργα και τα λάθη.  
Άλλωστε σημασία δεν έχει αν καταγράφεται μια γενική μείωση σε όλα τα 
σκευάσματα αλλά ποια είναι αυτά που διατηρούν τις τιμές τους ή μειώνονται 
ελάχιστα και βρίσκονται πρώτα στις πωλήσεις.  
Είναι ενδεικτικό με βάση τους πρώτους υπολογισμούς πως τα φάρμακα με τις 
μεγαλύτερες πωλήσεις που διατίθενται σρις περισσότερες φορές μόνο από τα 
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, παίρνουν αύξηση κατά μέσο όρο 12%. Συνεπώς ελάχιστη 
σημασία έχει εάν το φάρμακο voluven παίρνει αύξηση κατά …1880% καθώς δεν 
είναι και το νούμερο ένα στις πωλήσεις.  
Για την ιστορία το συγκεκριμένο σκεύασμα από 6 ευρώ φθάνει τα 120 ευρώ.  
Πάντως τα λάθη στο νέο διορθωτικό μάλιστα δελτίο τιμών επισημαίνει και ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος με επιστολή του στον Μάριο 
Σαλμά.  
Όπως αναφέρει ο ΣΦΕΕ στην επιστολή του: «Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε 
να επιστήσουμε την προσοχή σας στα πολλά 
και σοβαρά λάθη τα οποία εμπεριέχονται στο διορθωτικό Δελτίο Τιμών που 
αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. 
Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι οι ενστάσεις οι οποίες υποβλήθησαν από τις 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν ελήφθησαν υπόψη με αποτέλεσμα οι τιμές αρκετών 
φαρμάκων να έχουν καθοριστεί κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και της 
σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας». 

http://www.iatropedia.gr/
http://www.iatropedia.gr/articles/read/3408
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Ενδεικτικά ο ΣΦΕΕ αναφέρεται σε ορισμένα λάθη όπως στη μη ευθυγράμμιση των 
γενοσήμων με τα πρωτότυπα 
π.χ. Kibilis 10mg, στη μερική εναρμόνιση των πολυσυσκευασιών 
π.χ. Urpem (η συσκευασία των 30 είναι φθηνότερη της συσκευασίας των 20), στη 
μη εφαρμογή της Υπουργικής απόφασης για τα προϊόντα με τιμή<10€ 
π.χ. Celebrex. 
Όσο για τις συνέπειες υπογραμμίζει: «το γεγονός αυτό δημιουργεί συγκριτικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
για τα υπόλοιπα φάρμακα που έχουν τιμολογηθεί σωστά, ενώ οδηγούν τα φάρμακα 
με τις λάθος τιμές σε ελλείψεις από την αγορά με άμεση επίπτωση την πρόσβαση 
των ασθενών στις θεραπείες τους». 
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Τίτλος : 
Νέες διορθωμένες για ...5η φορά τιμές φαρμάκων από τη 
Δευτέρα! Εκδόθηκε το τελικό δελτίο τιμών 
 

Μέσο :  
http://www.iatropedia.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/3406 

Νέες διορθωμένες τιμές στα φάρμακα θα αρχίσουν να ισχύουν από τη 
Δευτέρα 7 Ιανουαρίου καθώς το υπουργείο Υγείας εξέδωσε το τελικό 
διορθωμένο δελτίο τιμών μετά τις αλλεπάλληλες αλλαγές των τελευταίων 
μηνών που έφεραν τα πάνω κάτω στη φαρμακευτική αγορά.  

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε με το Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 
καθορίζονται οι ανώτατες τιμές πώλησης των σκευασμάτων που θα ισχύσουν σε όλη 
την Επικράτεια. 
Όπως διευκρινίζεται στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. 
Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%. 
Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται 
σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%. 
Η ισχύς του αρχίζει από τη Δευτέρα 07/01/2013. 

http://www.iatropedia.gr/
http://www.iatropedia.gr/articles/read/3406
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Τίτλος : 
Νέες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων από Δευτέρα 

Μέσο :  
http://www.euro2day.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/749064/Article.aspx 
 
Διορθωτικές μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων δίνει από την ερχόμενη Δευτέρα το υπουργείο Υγείας, 

με το νέο δελτίο τιμών που εκδόθηκε.  
 

Όπως μεταδίδει το iatronet.gr, το νέο δελτίο περιλαμβάνει μειώσεις σε 1.150 φάρμακα, αυξήσεις 

σε 5 μόλις σκευάσματα, καθώς και ευθυγραμμίσεις τιμών σε γενόσημα, στο 80% της τιμής του 
πρωτοτύπου τους. Το νέο δελτίο δεν περιλαμβάνει διορθώσεις που απαιτούσαν αύξηση στις τιμές 

πολλών φαρμάκων.  
 

Η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων του υπουργείου είχε συνεδριάσει στα μέσα Δεκεμβρίου για την έκδοση 
δελτίου τιμών που θα αποκαθιστούσε τα λάθη του προηγούμενου δελτίου τιμών φαρμάκων του 

Νοεμβρίου, και σύμφωνα με πληροφορίες προέβλεπε 1.900 αυξήσεις, 1.100 μειώσεις και τιμές 

για 500 φάρμακα που εξαιρούνται από τη λίστα συνταγογραφουμένων φαρμάκων.  
 

Το δελτίο τιμών που προτάθηκε όμως, δεν εγκρίθηκε τελικά από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας 
Μάριο Σαλμά, και αυτή τη φορά οι διορθώσεις αφορούν αιτήσεις μείωσης τιμών και μόνο, με την 

εξαίρεση τριών φαρμάκων που συνολικά κυκλοφορούν σε 5 μορφές.  

 
Κύκλοι φαρμακοποιών, επισημαίνουν ότι και το συγκεκριμένο δελτίο τιμών έχει σειρά λαθών, τα 

οποία θα πρέπει να διορθωθούν άμεσα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την Επιτροπή Τιμών 
Φαρμάκων, καθώς στο υπουργείο Υγείας είχαν υποβληθεί 800 ενστάσεις για 3.500 προϊόντα. Η 

πλειοψηφία όμως των αιτημάτων δεν έγινε δεκτή. 
 

Ενόψει της επίσκεψης κλιμακίου της τρόικας στα μέσα Ιανουαρίου, αναμένεται γενική 

ανακοστολόγηση των φαρμάκων ως το τέλος του μηνός, με στόχο την ευθυγράμμιση των τιμών των 
πρωτοτύπων στο μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης και η προσαρμογή των 

γενοσήμων στο 80% της τιμής του πρωτοτύπου τους. Στην κατεύθυνση αυτή, προετοιμάζεται η 
συγκρότηση ειδικής υπηρεσίας στον ΕΟΦ, υπό την αντιπρόεδρο του Οργανισμού κ. Μ. 

Σκουρολιάκου.  

 
Οι πολλαπλές αλλαγές αυτές όμως, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στην ΗΔΙΚΑ η οποία δεν 

μπορεί να προχωρήσει σε στάθμιση των τιμών.  
 

Από την πλευρά των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, γίνονται διαπραγματεύσεις για τη διόρθωση των 
λάθος τιμών ως την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ έχει ζητηθεί και συνάντηση μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας 

του υπουργείου και των εκπροσώπων του κλάδου.

http://www.euro2day.gr/
http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/749064/Article.aspx
http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/749064/35873.link
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Τίτλος : 
Νέες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων από τη Δευτέρα 

Μέσο :  
http://www.iatronet.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20772 

 

Διορθωτικές μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων δίνει από την ερχόμενη Δευτέρα το υπουργείο Υγείας, 

με το νέο δελτίο τιμών που εκδόθηκε. 

Το νέο δελτίο περιλαμβάνει μειώσεις σε 1.150 φάρμακα, αυξήσεις σε 5 μόλις σκευάσματα, καθώς και 

ευθυγραμμίσεις τιμών σε γενόσημα, στο 80% της τιμής του πρωτοτύπου τους. Το νέο δελτίο δεν 
περιλαμβάνει διορθώσεις που απαιτούσαν αύξηση στις τιμές πολλών φαρμάκων. 

Η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων του υπουργείου είχε συνεδριάσει στα μέσα Δεκεμβρίου για την έκδοση 

δελτίου τιμών που θα αποκαθιστούσε τα λάθη του προηγούμενου δελτίου τιμών φαρμάκων του 

Νοεμβρίου, και σύμφωνα με πληροφορίες προέβλεπε 1.900 αυξήσεις, 1.100 μειώσεις και τιμές για 
500 φάρμακα που εξαιρούνται από τη λίστα συνταγογραφουμένων φαρμάκων. 

Το δελτίο τιμών που προτάθηκε όμως, δεν εγκρίθηκε τελικά από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας 

Μάριο Σαλμά, και αυτή τη φορά οι διορθώσεις αφορούν αιτήσεις μείωσης τιμών και μόνο, με την 

εξαίρεση τριών φαρμάκων που συνολικά κυκλοφορούν σε 5 μορφές. 

Κύκλοι φαρμακοποιών, επισημαίνουν ότι και το συγκεκριμένο δελτίο τιμών έχει σειρά λαθών, τα 
οποία θα πρέπει να διορθωθούν άμεσα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την Επιτροπή Τιμών 

Φαρμάκων, καθώς στο υπουργείο Υγείας είχαν υποβληθεί 800 ενστάσεις για 3.500 προϊόντα. Η 

πλειοψηφία όμως των αιτημάτων δεν έγινε δεκτή. 

Ενόψει της επίσκεψης κλιμακίου της τρόικας στα μέσα Ιανουαρίου, αναμένεται γενική 
ανακοστολόγηση των φαρμάκων ως το τέλος του μηνός, με στόχο την ευθυγράμμιση των τιμών των 

πρωτοτύπων στο μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης και η προσαρμογή των 

γενοσήμων στο 80% της τιμής του πρωτοτύπου τους. Στην κατεύθυνση αυτή, προετοιμάζεται η 
συγκρότηση ειδικής υπηρεσίας στον ΕΟΦ, υπό την αντιπρόεδρο του Οργανισμού κ. Μ. Σκουρολιάκου. 

Οι πολλαπλές αλλαγές αυτές όμως, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στην ΗΔΙΚΑ η οποία δεν 
μπορεί να προχωρήσει σε στάθμιση των τιμών. 

Από την πλευρά των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, γίνονται διαπραγματεύσεις για τη διόρθωση των 

λάθος τιμών ως την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ έχει ζητηθεί και συνάντηση μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας 

του υπουργείου και των εκπροσώπων του κλάδου. 

  

http://www.iatronet.gr/
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20772
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Παρασκευή  04/01/2013 

 

Τίτλος : 
Φάρμακα: Διορθωτική παρέμβαση στις τιμές ζητούν ΣΦΕΕ και 
ΠΕΦ 

Μέσο :  
http://www.ert.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.ert.gr/kiononia/item/28823-Farmaka-Diorthwtikh-parembash-stis-times-
zhtoyn-SFEE-kai-PEF 

 

Προειδοποίηση για λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων, που εκδόθηκε από το Υπουργείο 
Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, απευθύνουν ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). Τονίζουν ότι 
απαιτείται άμεση παρέμβαση, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της 

αγοράς. 
Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1.359 

φάρμακα, με τα 1.200 από αυτά, να καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που αγγίζει 

το 10%. 
Η ΠΕΦ τονίζει ότι οι τιμές που δόθηκαν σε αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 

Σύμφωνα με την ΠΕΦ: «Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 
ελληνική φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις τους για τα λάθη 
στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012. Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα 
λάθη θα διορθωθούν, το διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την 
αρχή του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι ενστάσεις και 
δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις». 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος δήλωσε πως: «η εξοικονόμηση μέσω του 
Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του νόμου και της 
αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητη, η άμεση παρέμβαση του 
υπουργείου Υγείας προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 
φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και η 
προστασία της Δημόσιας Υγείας». 

 

http://www.ert.gr/
http://www.ert.gr/kiononia/item/28823-Farmaka-Diorthwtikh-parembash-stis-times-zhtoyn-SFEE-kai-PEF
http://www.ert.gr/kiononia/item/28823-Farmaka-Diorthwtikh-parembash-stis-times-zhtoyn-SFEE-kai-PEF
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Τίτλος : 
Για λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών του υπουργείου Υγείας 
μιλούν οι φαρμακευτικές εταιρείες 

Μέσο :  
http://www.reporter.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%
CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B
C%CE%AF%CE%B1/itemlist/tag/%CE%A0%CE%95%CE%A6 

 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 

υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, λένε ότι 

διαπιστώνουν ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η 

Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση 

του υπουργείου ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της 

αγοράς.

http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/item/215644-Gia-lathh-sto-diorthwtiko-deltio-timwn-toy-ypoyrgeioy-Ygeias-miloyn-oi-farmakeytikes-etaireies
http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/item/215644-Gia-lathh-sto-diorthwtiko-deltio-timwn-toy-ypoyrgeioy-Ygeias-miloyn-oi-farmakeytikes-etaireies
http://www.reporter.gr/
http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/itemlist/tag/%CE%A0%CE%95%CE%A6
http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/itemlist/tag/%CE%A0%CE%95%CE%A6
http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/itemlist/tag/%CE%A0%CE%95%CE%A6
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Τίτλος : 
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η ΠΕΦ, διαπιστώνοντας λάθη 
στο δελτίο τιμών φαρμάκων. Σε πτώση οι πωλήσεις φαρμάκων 
το 2012 στην Ελλάδα 

Μέσο :  
http://www.newsnow.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsnow.gr/article/323138/ton-kodona-tou-kindynou-krouei-i-pef-
diapistonontas-lathi-sto-deltio-timon-farmakon-se-ptosi-oi-poliseis-farmakon-to-
2012-stin-ellada.html 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας 

και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας 

την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό 

εφοδιασμό της αγοράς. 

 

"Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην ελληνική 

φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις τους για τα λάθη στις 

τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012", αναφέρει η ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα 

που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία καθώς, οι 

τιμές που δόθηκαν σε αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 

 

"Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το διορθωτικό δελτίο 

τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή του νέου χρόνου, αιφνιδίασε 

τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες 

σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις", τονίζει η ΠΕΦ. 

 

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του Δελτίου Τιμών 

δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του νόμου και της αναίτιας 

απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 

 

"Είναι απαραίτητη", σημειώνει, "η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας προκειμένου να 

αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ελλείψεων και να 

διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και η προστασία της Δημόσιας 

Υγείας". 

 

Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1359 φάρμακα εκ των οποίων 

περίπου, 1200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που αγγίζει το 10%. 

 

http://www.newsnow.gr/article/323138/ton-kodona-tou-kindynou-krouei-i-pef-diapistonontas-lathi-sto-deltio-timon-farmakon-se-ptosi-oi-poliseis-farmakon-to-2012-stin-ellada.html
http://www.newsnow.gr/article/323138/ton-kodona-tou-kindynou-krouei-i-pef-diapistonontas-lathi-sto-deltio-timon-farmakon-se-ptosi-oi-poliseis-farmakon-to-2012-stin-ellada.html
http://www.newsnow.gr/article/323138/ton-kodona-tou-kindynou-krouei-i-pef-diapistonontas-lathi-sto-deltio-timon-farmakon-se-ptosi-oi-poliseis-farmakon-to-2012-stin-ellada.html
http://www.newsnow.gr/
http://www.newsnow.gr/article/323138/ton-kodona-tou-kindynou-krouei-i-pef-diapistonontas-lathi-sto-deltio-timon-farmakon-se-ptosi-oi-poliseis-farmakon-to-2012-stin-ellada.html
http://www.newsnow.gr/article/323138/ton-kodona-tou-kindynou-krouei-i-pef-diapistonontas-lathi-sto-deltio-timon-farmakon-se-ptosi-oi-poliseis-farmakon-to-2012-stin-ellada.html
http://www.newsnow.gr/article/323138/ton-kodona-tou-kindynou-krouei-i-pef-diapistonontas-lathi-sto-deltio-timon-farmakon-se-ptosi-oi-poliseis-farmakon-to-2012-stin-ellada.html
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Μείωση πωλήσεων κατά 15,8% το 2012 

 

Μείωση κατά 15,8% σε αξία και κατά 12% σε όγκο παρουσίασαν κατά το ενδεκάμηνο 

Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 οι πωλήσεις φαρμάκων στην εγχώρια, εξωνοσοκομειακή αγορά, 

παρά τη μη εκτέλεση συνταγών επί μακρύ χρονικό διάστημα, λόγω της διένεξης των 

φαρμακοποιών με τον ΕΟΠΠΥ. 

 

Η μείωση των εσόδων του κλάδου έβαινε στη διάρκεια του 2012 επιταχυνόμενη, αφού ήταν 

6,7% το πρώτο τρίμηνο και 13,5% το πρώτο επτάμηνο του έτους. 

 

Αυτό προκύπτει από στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας μετρήσεων του τομέα, IMS, τα οποία 

αφορούν τις πωλήσεις των εγχώριων φαρμακευτικών εταιρειών προς τα φαρμακεία και τις 

φαρμακαποθήκες της χώρας την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012. 

 

Παράλληλα, συνεχίστηκε η καταγραφή ανακατατάξεων σε επιχειρηματικό επίπεδο, ενώ 

εντείνονται οι διεργασίες που αφορούν την τοποθέτηση εγχώριων και αλλοδαπών επιχειρήσεων 

στην αναπτυσσόμενη επί μέρους αγορά των γενοσήμων φαρμάκων. 

 

Σύμφωνα με την IMS, στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 σημειώθηκε μείωση του 

συνολικού όγκου των πωλήσεων κατά 12% στις 327,1 εκατομμύρια φαρμακοτεχνικές 

συσκευασίες και, συγχρόνως, μείωση των συνολικών εσόδων των 362 επιχειρήσεων του κλάδου 

κατά 15,8% στα 2,91 δισ. ευρώ. 

 

 

Στις πρώτες πέντε θέσεις του πίνακα με κριτήριο τα έσοδα βρέθηκαν οι επιχειρήσεις: 

 

1. Novartis με μερίδιο 8,7% και έσοδα ύψους 252,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 19,1%. 

 

2. Pfizer με 8,0% και έσοδα 232 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25,2%. 

 

3. Sanofi με 7,3% και έσοδα 211,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,4%. 

 

4. AstraZeneca με 5,6% και έσοδα 164,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,6%. 

 

5. Βιανέξ με 5,2% και έσοδα 152,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,2%. 

 

Η GlaxoSmithKline βρέθηκε στην έκτη θέση με μερίδιο 4,9% (έσοδα 142,6 εκατ. ευρώ, -7,7%), 

ακολουθούμενη στην έβδομη από την Eλπέν (4,2% και έσοδα 122,8 εκατ. ευρώ, +2,6%), στην 

όγδοη από τη Φαρμασέρβ (3,8% και έσοδα 110 εκατ. ευρώ, 

 

-18%), στην ένατη από τη Boehringer Ingelheim (3,2% και έσοδα 92,4 εκατ. ευρώ, +0,9%) και 

στη δέκατη από τη Merck Sharp Dohme (3,1% και έσοδα 89,8 εκατ. ευρώ, -22,7%). 

 

Τη λίστα των 20 πρώτων σε πωλήσεις ολοκληρώνουν στην 11η θέση η Abbott με μερίδιο 2,6% 

(έσοδα 75,4 εκατ. ευρώ, -28,3%), στη 12η η Bristol Myers Squibb (μερίδιο 2,3% και έσοδα 65,9 

εκατ. ευρώ, -23,7%), στη 13η η Menarini (2% και έσοδα 58,8 εκατ. ευρώ, +5,9%), στη 14η η 

Roche Pharma (μερίδιο 2% και έσοδα 58,4 εκατ. ευρώ, -40,6%), στη 15η η Bayer Health Care 
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(1,9% και έσοδα 55,3 εκατ. ευρώ, -16,3%), στη 16η η Janssen Cilag (1,8% και έσοδα 53,3 

εκατ. ευρώ, -30,6%), στη 17η η Servier (1,7% και έσοδα 50,2 εκατ. ευρώ, +6,3%), στη 18η η 

Galenica (1,3% και έσοδα 38,9 εκατ. ευρώ, -10,6%), στη 19η η Lundbeck (1,3% και έσοδα 36,8 

εκατ. ευρώ, -9,5%) και στην εικοστή θέση η UCB Pharma (1,2% και έσοδα 34,2 εκατ. ευρώ, -

10,6%). 

medispin 
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Τίτλος : 
Αντιδράσεις του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδας και της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας για 
το διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων 

Μέσο :  
http://www.kerdos.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1856699&nt=103 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας και θα 

ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση 

παρέμβαση του Υπουργείου ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 

 

«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην ελληνική 

φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις τους για τα λάθη στις τιμές 

του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012», αναφέρει η ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν 

σημειωθεί στην προμήθεια φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία καθώς, οι τιμές που 

δόθηκαν σε αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 

 

«Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το διορθωτικό δελτίο τιμών 

που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, 

αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, 

διορθώσεις», τονίζει η ΠΕΦ. 

 

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του Δελτίου Τιμών δεν 

είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του νόμου και της αναίτιας απαξίωσης 

προϊόντων και επιχειρήσεων». 

 

«Είναι απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας προκειμένου να 

αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ελλείψεων και να 

διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας». 

 

Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1359 φάρμακα εκ των οποίων 

περίπου, 1200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που αγγίζει το 10%. 

http://www.kerdos.gr/
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1856699&nt=103
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Τίτλος : 

Λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων 

Οι φαρμακευτικές εταιρείες ζητούν την άμεση παρέμβαση του 
υπουργείου 

Μέσο :  
http://www.tovima.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=491642 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το υπουργείο 

Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, λένε ότι διαπιστώνουν ο 

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση 

Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση του υπουργείου ώστε να 

αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 

«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην ελληνική 

φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις τους για τα 

λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012», αναφέρει η ΠΕΦ, 

υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια φαρμάκων προς 

φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, καθώς οι τιμές που δόθηκαν σε αρκετά φάρμακα ήταν 

ακόμα και κάτω από το κόστος. 

«Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το διορθωτικό 

δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή του νέου χρόνου, 

αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι ενστάσεις και δεν έγιναν 

οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις», τονίζει η ΠΕΦ. 

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 

Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του νόμου 

και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 

«Είναι απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 

προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 

φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 

αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας». 

http://www.tovima.gr/
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=491642
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Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1.359 φάρμακα, εκ των 

οποίων περίπου 1.200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που αγγίζει 

το 10%. 

 

Τίτλος : 
Ζητούν την άμεση παρέμβαση 

Για λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών του υπουργείου Υγείας 
μιλούν οι φαρμακευτικές εταιρείες 

Μέσο :  
http://news.in.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231229096 

 

Αθήνα 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 

υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, λένε ότι 

διαπιστώνουν ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η 

Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση 

του υπουργείου ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της 

αγοράς. 

«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 

ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 

τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012» αναφέρει η 

ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια 

φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, καθώς οι τιμές που δόθηκαν σε 

αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 

«Παρόλο που το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 

διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 

του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 

ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις» τονίζει η 

ΠΕΦ. 

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ, Δημήτρης Δέμος, επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 

Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του 

νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 

http://news.in.gr/
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231229096
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«Είναι απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 

προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 

φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 

αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας». 

Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1.359 φάρμακα, εκ 

των οποίων περίπου 1.200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που 

αγγίζει το 10%. 
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Τίτλος : 
Ξαναδιορθώνουν τις... διορθωμένες τιμές των φαρμάκων! 

Μέσο :  
http://www.thebest.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/170502?utm_source=twitterfeed&utm
_medium=twitter 

 

Νέες διορθωμένες τιμές στα φάρμακα θα αρχίσουν να ισχύουν από τη 
Δευτέρα 7 Ιανουαρίου καθώς το υπουργείο Υγείας εξέδωσε το τελικό 
διορθωμένο δελτίο τιμών μετά τις αλλεπάλληλες αλλαγές των τελευταίων 
μηνών που έφεραν τα πάνω κάτω στη φαρμακευτική αγορά.  

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε με το Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 
καθορίζονται οι ανώτατες τιμές πώλησης των σκευασμάτων που θα ισχύσουν σε όλη 
την Επικράτεια. 

Όπως διευκρινίζεται στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. 

Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%. 

Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται 
σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%. 

Η ισχύς του αρχίζει από τη Δευτέρα 07/01/2013. 

http://www.thebest.gr/
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/170502?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/170502?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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Τίτλος : 
Λάθη στο νέο δελτίο τιμών φαρμάκων διαπιστώνουν ΣΦΕΕ και 
ΠΕΦ 

Μέσο :  
http://newpost.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://newpost.gr/post/180711/lathi-sto-neo-deltio-timon-farmakon-diapistonoyn-
sfee-kai-pef/ 

 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η 
Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση 
παρέμβαση του υπουργείου ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό 
εφοδιασμό της αγοράς.  
 
 
«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 
ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 
τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012», αναφέρει η 
ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια 
φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, καθώς οι τιμές που δόθηκαν σε 
αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος.  
 
«Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 
διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 
του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 
ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις», τονίζει 
η ΠΕΦ.  
 
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 
Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του 
νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». «Είναι 
απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας προκειμένου 
να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα 
ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και η 
προστασία της Δημόσιας Υγείας».  
 
Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1.359 φάρμακα, εκ 
των οποίων περίπου 1.200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που 
αγγίζει το 10%. 

http://newpost.gr/
http://newpost.gr/post/180711/lathi-sto-neo-deltio-timon-farmakon-diapistonoyn-sfee-kai-pef/
http://newpost.gr/post/180711/lathi-sto-neo-deltio-timon-farmakon-diapistonoyn-sfee-kai-pef/
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Τίτλος : 
Αντιδράσεις για το διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων 

Μέσο :  
http://www.metarithmisi.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.metarithmisi.gr/el/readText.asp?textID=15344&sw=1229 

 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 

υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ένωση 

Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση του υπουργείου ώστε 

να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 

 

«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 

ελληνική φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 

τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012», αναφέρει η 

ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια 

φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία καθώς, οι τιμές που δόθηκαν σε 

αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 

 

«Παρόλο που το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 

διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 

του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 

ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις», τονίζει 

η ΠΕΦ. 

 

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 

Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του 

νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 

http://www.metarithmisi.gr/
http://www.metarithmisi.gr/el/readText.asp?textID=15344&sw=1229
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«Είναι απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 

προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 

φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 

αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας». 

 

Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1359 φάρμακα εκ 

των οποίων περίπου, 1200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που 

αγγίζει το 10%. 
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Τίτλος : 

«Λάθη και στο διορθωμένο δελτίο τιμών φαρμάκων» 

Μέσο :  
http://www.newsbeast.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/468535/lathi-kai-sto-diorthomeno-deltio-
timon-farmakon/ 

 

(3 αναδημοσιεύσεις) 

Για προβλήματα στο εφοδιασμό της αγοράς προειδοποιούν οι 

φαρμακοβιομηχανίες 

«Σωρεία λαθών» και στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 

Υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση 

Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), προειδοποιώντας ότι αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, 

ενδέχεται να διαταραχθεί ο ομαλός εφοδιασμός της αγοράς. 

 

«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 

ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 

για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012», αναφέρει η ΠΕΦ, 

υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί τότε στην προμήθεια 

φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία αφού είχε γίνει τιμολόγηση ακόμα 

και κάτω από το κόστος. 

 

«Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 

διορθωτικό δελτίο τιμών που - με σημαντική καθυστέρηση - εκδόθηκε με την αρχή 

του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 

ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις», τονίζει 

η ΠΕΦ. 

 

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ, Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 

http://www.newsbeast.gr/
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/468535/lathi-kai-sto-diorthomeno-deltio-timon-farmakon/
http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/468535/lathi-kai-sto-diorthomeno-deltio-timon-farmakon/
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Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του 

νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 

 

«Είναι απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 

προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 

φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 

αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας». 

 

Με το νέο διορθωτικό δελτίο τιμολογούνται ξανά 1359 φάρμακα, εκ των οποίων 

περίπου, 1200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που αγγίζει το 

10%. 
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Τίτλος : 
Αντιδρούν για τις τιμές των φαρμάκων 

Μέσο :  
http://www.real.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=200019&catID=3&utm_sou
rce=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=real_gr 

 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
Υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση 
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου ώστε 
να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 
 
«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 
ελληνική φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 
τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012», αναφέρει η 
ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια 
φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία καθώς, οι τιμές που δόθηκαν σε 
αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 
 
«Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 
διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 
του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 
ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις», τονίζει 
η ΠΕΦ. 
 
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 
Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του 
νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 
 
«Είναι απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 
προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 
φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 
αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας». 
 
Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1359 φάρμακα εκ 
των οποίων περίπου, 1200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που 
αγγίζει το 10%. 

 

http://www.real.gr/
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Τίτλος : 
Αντιδράσεις για το δελτίο τιμών των φαρμάκων 

Μέσο :  
http://www.enikos.gr/ 

Δημοσίευμα:  

http://www.enikos.gr/society/109533,Antidraseis_gia_to_deltio_timwn_twn_farm.ht
ml?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

Αντιδράσεις για το δελτίο τιμών των φαρμάκων 
Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
Υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 
ΣΦΕΕ και η ΠΕΦ, ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου. 
«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 
ελληνική φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 
τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012», αναφέρει η 
Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, υπενθυμίζοντας ότι τα προβλήματα που 
είχαν σημειωθεί στην προμήθεια φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία 
καθώς, οι τιμές που δόθηκαν σε αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το 
κόστος. 
«Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 
διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 
του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 
ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις», τονίζει 
η ΠΕΦ, ενώ ο πρόεδρος της, Δημήτρης Δέμος, επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση 
μέσω του Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής 
εφαρμογής του νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 
Τέλος, σημειώνει ότι «είναι απαραίτητη η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 
προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 
φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 
αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας». 
Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1359 φάρμακα εκ 
των οποίων περίπου, 1200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που 
αγγίζει το 10%. 

http://www.enikos.gr/
http://www.enikos.gr/society/109533,Antidraseis_gia_to_deltio_timwn_twn_farm.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.enikos.gr/society/109533,Antidraseis_gia_to_deltio_timwn_twn_farm.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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Τίτλος : 
Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων, για γέλια ή για κλάματα ..?? 

Μέσο :  
http://www.crete2day.gr/ 

Δημοσίευμα : 

http://www.crete2day.gr/2013/01/05/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-

%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-

%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-

%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%BD-%E2%80%A6-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B1/?utm_medium=twitter&utm_source=Crete2day 

 

Για 5η φορά μέσα σε λίγους μόλις μήνες, εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας Δελτίο τιμών 
φαρμάκων και για 5η φορά ….. ξεπέρασε τον εαυτό του. 
 
Υποτίθεται πως με τις μειώσεις που πατρονάρει και προβάλει (το ΥΥΚΑ) σε 1200 
σκευάσματα από τα12.000 που κυκλοφορούν, θα γίνει συνολική μείωση της φαρμακευτικής 
δαπάνης κατά10%. Σύμφωνα όμως με τα μαθηματικά που μάθαμε στο σχολείο, για να 
ισχύει αυτό θα πρέπει αυτά τα 1200 σκευάσματα που αποτελούν το 10% του συνόλου των 
σκευασμάτων να έχουν πλέον μηδενική τιμή. Και αυτό, φυσικά, δεν συμβαίνει!! 
 
 
Από την άλλη πλευρά, οι διορθώσεις που ζήτησαν οι φαρμακευτικές εταιρίες με τις 
ενστάσεις τους αγνοήθηκαν εντελώς… Όχι από όλες ….Γιατί κάποιες από αυτές , μια μικρή 
μειοψηφία, ευνοείται από τις κατακρεουργημένες τιμές των ανταγωνιστικών τους 
φαρμακευτικών εταιριών και από τη Δευτέρα 07/01, που θα τεθεί σε ισχύ το νέο Δελτίο 
Τιμών «αριστούργημα», θα ξεπουλάνε!!! 
 
 
Στο «πάρτυ» αυτό θα συμμετέχουν και φαρμακαποθηκάριοι, μια και θ΄ αγοράζουν φάρμακα 
σ΄ εξευτελιστικές τιμές και θα τα πουλάνε στο εξωτερικό με ασύλληπτο κέρδος !!!! 
 
 
Και όλα αυτά τη στιγμή που φάρμακα εμφανίζονται με τιμές κάτω από τις τρεις χαμηλότερες 
των 22 χωρών της Ευρώπης (που είναι παράνομο), και κάποια γενόσημα, με τιμές που 
ξεπερνούν τα πρωτότυπα (που είναι παράνομο και άθλιο). 
 
 
Και όλα αυτά τη στιγμή που οι ασθενείς μένουν εδώ και δύο χρόνια χωρίς νέες θεραπείες 
(έπρεπε τα νέα φάρμακα να τιμολογούνται κάθε 90 ημέρες!!!!! )…. Κι αυτό, είναι 
εγκληματικό. 
 
 
Οι ασθενείς όμως θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο μια και οι τιμές αυτές έτσι όπως 

http://www.crete2day.gr/
http://www.crete2day.gr/2013/01/05/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%BD-%E2%80%A6-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B1/?utm_medium=twitter&utm_source=Crete2day
http://www.crete2day.gr/2013/01/05/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%BD-%E2%80%A6-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B1/?utm_medium=twitter&utm_source=Crete2day
http://www.crete2day.gr/2013/01/05/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%BD-%E2%80%A6-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B1/?utm_medium=twitter&utm_source=Crete2day
http://www.crete2day.gr/2013/01/05/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%BD-%E2%80%A6-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B1/?utm_medium=twitter&utm_source=Crete2day
http://www.crete2day.gr/2013/01/05/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%BD-%E2%80%A6-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B1/?utm_medium=twitter&utm_source=Crete2day
http://www.crete2day.gr/2013/01/05/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CF%89%CE%BD-%E2%80%A6-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B1/?utm_medium=twitter&utm_source=Crete2day
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διαμορφώνονται θα αποτελούν τιμές αναφοράς της επίσης αναμενόμενης θετικής λίστας 
φαρμάκων…… 
 
 
Σ΄ αυτό το παιχνίδι που μοιάζει με ρώσικη ρουλέτα οι μόνοι που «τραβούν τη σκανδάλη» 
είναι οι ασθενείς. Κάποιοικερδοσκοπούν,εκμεταλλεύονται, μα πιο πολύ από όλους φταίει η 
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γιατί εκείνη καθορίζει τους κανόνες για να διαφυλάξει τη ζωή 
όλων μας. Για να προστατέψει τη ζωή όλων μας. Για να προσφέρει υγεία και αλληλεγγύη σε 
όλους μας….  
 
Πηγή : http://ygeiapress.blogspot.gr/#!/2013/01/blog-post.html 

http://ygeiapress.blogspot.gr/#!/2013/01/blog-post.html


 

[31] 
 

 

Τίτλος : 
ΣΦΕΕ:Πολλά και σοβαρά λάθη στο Διορθωμένο Δελτίο Τιμών 

Μέσο :  
http://www.iatrikostypos.com/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatrikostypos.com/proionta-kai-farmaka/item/10448-πολλά-και-σοβαρά-
λάθη-στο-διορθωμένο-δελτίο-τιμών.html 

 

Και το «γιοφύρι της Άρτας» να ήταν μετά από τόσο καιρό θα είχε φτιαχτεί σωστά. 
Παρόλα αυτά και το νέο Διορθωμένο Δελτίο Τιμών εμπεριέχει πολλά και σοβαρά 
λάθη, όπως επισημαίνει σε επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας 
Μάριο Σαλμά, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). 

Όπως φαίνεται λοιπόν, τσάπα περίμενε τόσο καιρό όλη η αγορά να επαναεκδοθεί το 
Δελτίο Τιμών το οποίο ήταν γεμάτο λάθη με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η 
ομαλή διακίνηση φαρμάκων σε όλη την αγορά. 

Στην επιστολή του ο ΣΦΕΕ τονίζει ότι οι ενστάσεις των εταιρειών δεν ελήφθησαν 
υπόψη από τους αρμόδιους του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ με αποτέλεσμα το 
Διορθωμένο Δελτίο Τιμών να βγει και πάλι κυριολεκτικά «αδιόρθωτο». 

Μερικά από τα λάθη που επισημαίνει ο ΣΦΕΕ είναι: 

 μη ευθυγράμμιση προϊόντων co-marketing (π.χ. το προϊόν Exforge με co-
marketing το προϊόν Copalia) 

 μη ευθυγράμμιση γενοσήμων με πρωτότυπα (π.χ. Kibilis 10mg) 
 μερική εναρμόνιση των πολυσυσκευασιών (π.χ. Urpem (η συσκευασία των 30 

είναι φθηνότερη της συσκευασίας των 20) 
 μη εφαρμογή της ΥΑ για τα προϊόντα με τιμή<10€ (π.χ. Celebrex) 
 μη διαγραφή κωδικών από προϊόντα τα οποία δεν κυκλοφορούν (π.χ. 

132820402 DEFIRIN MELT 60MCG/TAB BTx30 (BLIST 3x10), (132820501 
DEFIRIN MELT 120MCG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) 

 μη αποκατάσταση τιμής Ορφανών Προϊόντων 

«Οι παρατυπίες αυτές πέρα από το γεγονός ότι καταστρατηγούν σαφείς διατάξεις 
της σχετικής νομοθεσίας, καταλύουν κάθε έννοια νομίμων διαδικασιών, καταργούν 
την έννοια της διαφάνειας και υπονομεύουν το σημαντικότατο έργο της Επιτροπής 
Τιμών Φαρμάκων» τονίζει στην επιστολή του ο ΣΦΕΕ. 

http://www.iatrikostypos.com/
http://www.iatrikostypos.com/proionta-kai-farmaka/item/10448-πολλά-και-σοβαρά-λάθη-στο-διορθωμένο-δελτίο-τιμών.html
http://www.iatrikostypos.com/proionta-kai-farmaka/item/10448-πολλά-και-σοβαρά-λάθη-στο-διορθωμένο-δελτίο-τιμών.html
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Οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ, αντιπρόεδρος Νίκος Κεφαλάς και Γενικός Διευθυντής 
Φώτης Μαγγαλούσης κλείνοντας την επιστολή τους ζητούν από τους αρμόδιους του 
υπουργείου Υγείας να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις βάσει του νόμου, 
προκειμένου να ομαλοποιηθεί η αγορά. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως προβλέπει 
ο ΣΦΕΕ, θα υπάρξουν σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων και θα είναι δύσκολη η 
πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους. 

Ανθή Αγγελοπούλου 
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Τίτλος : 
Πολλαπλά λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών 

Μέσο :  
http://www.newsbomb.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsbomb.gr/politikh/story/267447/pollapla-lathi-sto-diorthotiko-deltio-
timon 

 

Την άμεση παρέμβαση του υπουργείου ζητά η ΠΕΦ ώστε να αποφευχθούν 
προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς και επισημαίνει ότι χωρίς σωστές 
τιμές είναι αδύνατο να εφαρμοστούν τα υπόλοιπα μέτρα εξοικονόμησης 
 
Ακόμη μεγαλύτερες ελλείψεις φαρμάκων θα πρέπει να περιμένουν από 
Δευτέρα οι ασθενείς, όπως επίσης και ακόμη μεγαλύτερες συμμετοχές στη 
φαρμακευτική τους θεραπεία, ύστερα από τις νέες τιμές που δόθηκαν στα 
φάρμακα χθες και θα ισχύσουν από την ερχόμενη εβδομάδα. 

Από αυτές τις νέες τιμές, απειλείται όχι μόνο ο ομαλός εφοδιασμός της αγοράς. 
Πρόσθετο βάρος είναι και η αδυναμία να προσδιοριστούν ασφαλιστικές τιμές, 
δηλαδή οι τιμές πάνω στις οποίες συμμετέχει ο ΕΟΠΥΥ και τα άλλα Ταμεία για την 
φαρμακευτική θεραπεία των ασθενών, με αποτέλεσμα το φορτίο να μεταφέρεται 
στους ασφαλισμένους. 
Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας μετά την έκδοση του νέου 
δελτίου τιμών, επισήμανε ότι οι νέες τιμές που τίθενται σε ισχύ την Δευτέρα 7 
Ιανουαρίου αποτελούν απειλή για τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς, ενώ το 
σημαντικότερο είναι ότι χωρίς ορθή τιμολόγηση δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ορθός 
υπολογισμός των ασφαλιστικών τιμών και θα υπάρξει λανθασμένα μεγαλύτερη 
συμμετοχή από τους ασφαλισμένους στο πλαίσιο της θετικής λίστας φαρμάκων, που 
είναι το επόμενο μέτρο φαρμακευτικής πολιτικής και από το οποίο αναμένονται 
σημαντικές εξοικονομήσεις για το 2013 και 2014. 
Η ΠΕΦ χαρακτήρισε το νέο δελτίο τιμών, ως μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη 
στην Ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες 
ενστάσεις τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του περασμένου 
Νοεμβρίου. 
Εξήγησε, ότι τα λάθη του Δελτίου Τιμών του Νοεμβρίου, προέκυψαν επειδή η 
υπουργική απόφαση για την κοστολόγηση των φαρμάκων βρισκόταν υπό συνεχείς 
διορθώσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει πίεση υπολογισμού των τιμών μόλις σε πέντε 
ημέρες. Για το λόγο αυτό η ελληνική φαρμακοβιομηχανία δεν αντέδρασε, επειδή 

http://www.newsbomb.gr/
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/267447/pollapla-lathi-sto-diorthotiko-deltio-timon
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/267447/pollapla-lathi-sto-diorthotiko-deltio-timon
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βασίστηκε στις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου ότι θα διορθώνονταν τα προβλήματα 
που είχαν δημιουργηθεί. 
Στο πνεύμα αυτό, οι φαρμακευτικές εταιρείες προχώρησαν στην κατάθεση 
ενστάσεων με στόχο τη διόρθωση των λαθών και την απόδοση σωστών τιμών 
σύμφωνα με την νομοθεσία. Σε κάποιες δε περιπτώσεις σημειώθηκαν προβλήματα 
στην προμήθεια φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, καθώς οι τιμές 
που δόθηκαν σε αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 
Τελικά όμως το νέο δελτίο τιμών εκδόθηκε με σημαντική καθυστέρηση, 
αιφνιδιάζοντας τους πάντες, και παρότι το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη 
θα διορθωθούν, στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι ενστάσεις και δεν έγιναν οι 
απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις. 
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ κ. Δέμος επισημαίνει ότι: «η εξοικονόμηση μέσω του 
Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής 
εφαρμογής του νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και 
επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητη η άμεση παρέμβαση του Υπουργείου 
Υγείας προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο ώστε να 
αποφευχθούν φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή 
λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και η προστασία της Δημόσιας 
Υγείας».  
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Τίτλος : 
Δυσάρεστες εκπλήξεις για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία 

Μέσο :  
http://www.emea.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.emea.gr/archives/%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%ac%cf%81%ce%b5
%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%82-
%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-
%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-
%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba/ 

 

Λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων του υπουργείου Υγείας 
καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) 
και η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). 

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση τους επισημαίνουν ότι "το διορθωτικό δελτίο 

τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην ελληνική 

φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες 
ενστάσεις τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 

2012". 

Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1.359 

φάρμακα, εκ των οποίων περίπου 1.200 καταγράφουν μεσοσταθμική 
μείωση στην τιμή τους που αγγίζει το 10%. 

http://www.emea.gr/
http://www.emea.gr/archives/%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%ac%cf%81%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba/
http://www.emea.gr/archives/%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%ac%cf%81%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba/
http://www.emea.gr/archives/%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%ac%cf%81%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba/
http://www.emea.gr/archives/%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%ac%cf%81%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba/
http://www.emea.gr/archives/%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%ac%cf%81%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba/


 

[36] 
 

 

Τίτλος : 
Πολλαπλά λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών 

Μέσο :  
http://www.newsbomb.gr 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsbomb.gr/politikh/story/267447/pollapla-lathi-sto-diorthotiko-deltio-
timon 

 

Ακόμη μεγαλύτερες ελλείψεις φαρμάκων θα πρέπει να περιμένουν από 
Δευτέρα οι ασθενείς, όπως επίσης και ακόμη μεγαλύτερες συμμετοχές στη 
φαρμακευτική τους θεραπεία, ύστερα από τις νέες τιμές που δόθηκαν στα 
φάρμακα χθες και θα ισχύσουν από την ερχόμενη εβδομάδα. 
Από αυτές τις νέες τιμές, απειλείται όχι μόνο ο ομαλός εφοδιασμός της αγοράς. 
Πρόσθετο βάρος είναι και η αδυναμία να προσδιοριστούν ασφαλιστικές τιμές, 
δηλαδή οι τιμές πάνω στις οποίες συμμετέχει ο ΕΟΠΥΥ και τα άλλα Ταμεία για την 
φαρμακευτική θεραπεία των ασθενών, με αποτέλεσμα το φορτίο να μεταφέρεται 
στους ασφαλισμένους. 
Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας μετά την έκδοση του νέου 
δελτίου τιμών, επισήμανε ότι οι νέες τιμές που τίθενται σε ισχύ την Δευτέρα 7 
Ιανουαρίου αποτελούν απειλή για τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς, ενώ το 
σημαντικότερο είναι ότι χωρίς ορθή τιμολόγηση δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ορθός 
υπολογισμός των ασφαλιστικών τιμών και θα υπάρξει λανθασμένα μεγαλύτερη 
συμμετοχή από τους ασφαλισμένους στο πλαίσιο της θετικής λίστας φαρμάκων, που 
είναι το επόμενο μέτρο φαρμακευτικής πολιτικής και από το οποίο αναμένονται 
σημαντικές εξοικονομήσεις για το 2013 και 2014. 
Η ΠΕΦ χαρακτήρισε το νέο δελτίο τιμών, ως μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη 
στην Ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες 
ενστάσεις τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του περασμένου 
Νοεμβρίου. 
Εξήγησε, ότι τα λάθη του Δελτίου Τιμών του Νοεμβρίου, προέκυψαν επειδή η 
υπουργική απόφαση για την κοστολόγηση των φαρμάκων βρισκόταν υπό συνεχείς 
διορθώσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει πίεση υπολογισμού των τιμών μόλις σε πέντε 
ημέρες. Για το λόγο αυτό η ελληνική φαρμακοβιομηχανία δεν αντέδρασε, επειδή 
βασίστηκε στις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου ότι θα διορθώνονταν τα προβλήματα 
που είχαν δημιουργηθεί. 
Στο πνεύμα αυτό, οι φαρμακευτικές εταιρείες προχώρησαν στην κατάθεση 
ενστάσεων με στόχο τη διόρθωση των λαθών και την απόδοση σωστών τιμών 
σύμφωνα με την νομοθεσία. Σε κάποιες δε περιπτώσεις σημειώθηκαν προβλήματα 

http://www.newsbomb.gr/
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/267447/pollapla-lathi-sto-diorthotiko-deltio-timon
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/267447/pollapla-lathi-sto-diorthotiko-deltio-timon
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στην προμήθεια φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, καθώς οι τιμές 
που δόθηκαν σε αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 
Τελικά όμως το νέο δελτίο τιμών εκδόθηκε με σημαντική καθυστέρηση, 
αιφνιδιάζοντας τους πάντες, και παρότι το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη 
θα διορθωθούν, στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι ενστάσεις και δεν έγιναν οι 
απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις. 
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ κ. Δέμος επισημαίνει ότι: «η εξοικονόμηση μέσω του 
Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής 
εφαρμογής του νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και 
επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητη η άμεση παρέμβαση του Υπουργείου 
Υγείας προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο ώστε να 
αποφευχθούν φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή 
λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και η προστασία της Δημόσιας 
Υγείας».  
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Τίτλος : 
Αντιδρούν για τις τιμές των φαρμάκων 

Μέσο :  
http://www.in2life.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.in2life.gr/news/politics/articles/259625/News_Item.aspx 

 

(2 αναδημοσειύεσεις) 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
Υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση 
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου ώστε 
να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 
 
«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 
ελληνική φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 
τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012», αναφέρει η 
ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια 
φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία καθώς, οι τιμές που δόθηκαν σε 
αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 
 
«Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 
διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 
του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 
ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις», τονίζει 
η ΠΕΦ. 
 
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 
Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του 
νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 
 
«Είναι απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 
προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 
φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 
αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας». 
 
Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1359 φάρμακα εκ 
των οποίων περίπου, 1200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που 
αγγίζει το 10%. 

http://www.in2life.gr/
http://www.in2life.gr/news/politics/articles/259625/News_Item.aspx
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Τίτλος : 
Γεμάτο λάθη είναι το διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων λένε 
οι Φαρμακοβιομήχανοι 

Μέσο :  
http://www.agelioforos.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=8&artid=165285 

 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
Υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ένωση 
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου ώστε 
να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 
«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 
ελληνική φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 
τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012», αναφέρει η 
ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια 
φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία καθώς, οι τιμές που δόθηκαν σε 
αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 
«Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 
διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 
του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 
ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις», τονίζει 
η ΠΕΦ. 
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 
Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του 
νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 
«Είναι απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 
προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 
φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 
αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας». 
Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1359 φάρμακα εκ 
των οποίων περίπου, 1200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που 
αγγίζει το 10%.

http://www.agelioforos.gr/
http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=8&artid=165285
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Τίτλος : 
Οι ενστάσεις, το "διορθωμένο" δελτίο και η Ελληνική 
Φαρμακοβιομηχανία 

Μέσο :  
http://www.healthview.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.healthview.gr/node/50132 

 

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον ΣΦΕΕ που έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον 
αναπληρωτή υπουργό Υγείας και η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία κάνει έκκληση στον 
κο Σαλμά, να παρέμβει σχετικά με το νέο διορθωμένο κατ΄επίφασιν δελτίο τιμών. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του Healthview τα πολλά "λάθη" που έχει το διορθωμένο 
για 6η φορά δελτίο, έχουν να κάνουν με την επιστροφή στην ασφαλή επιλογή των 
ισοπεδωτικών μειώσεων που είχαν τα προηγούμενα Δελτία καθόσον το Δελτίο που 
πήρε αρχικά ο Υπουργός στα χέρια του για να υπογράψει, προέβλεπε αυξήσεις σε 
χιλιάδες σκευάσματα που θα εκτόξευαν την φαρμακευτική δαπάνη εκτός στόχων. 
Αυτό συνέβη γιατί οι τιμές "σκαρφάλωσαν" σε καποια στιγμή της διαδικασίας 
ελέγχου των ενστάσεων υπό την πίεση και των εταιρειών που διεκδικούσαν τις 
καλύτερες τιμές για τα σκευάσματά τους. Εν ολίγοις υποβληθησαν πολύ 
περισσότερες ενστάσεις από όσες θα έπρεπε! Τελικώς δεν ελήφθη υπόψιν η 
πλειονότητα των ενστάσεων που είχαν γίνει από την πλευρά της 
φαρμακοβιομηχανίας και η δαπάνη υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί κατά 40 εκ. ετησίως 
- ένα ποσό γενικώς αποδεκτό. Φυσικά - και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα απο την 
πλευρά του συστήματος έκδοσης του Δελτίου Τιμών - παραμένουν πολλά λάθη και 
αδικίες με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα προϊόντα co marketing όπου συναντάμε 
διαφορετικές τιμές για το ίδιο ουσιαστικά σκεύασμα. Άρα αναμένουμε πάλι 
προβλήματα με ελλείψεις φαρμάκων κλπ, όπως επισημαίνει και η ΠΕΦ. 

Η ΠΕΦ στην ανακοίνωση της μιλάει για αιφνιδιασμό των ενδιαφερόμενων αλλά και 
για τον κίνδυνο να δημιουργηθούν προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς 
χάνοντας τα οφέλη από τα υπόλοιπα μέτρα εξοικονόμησης πόρων. Συγκεκριμένα 
αναφέρει: 

Το διορθωτικό δελτίο τιμών της 2ας Ιανουαρίου 2013 επεφύλασσε μια ακόμη 
δυσάρεστη έκπληξη στην Ελληνική φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι 
αιτιολογημένες ενστάσεις τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του 
Νοεμβρίου 2012. 

Το Δελτίο Τιμών του Νοεμβρίου 2012, καθώς προέκυψε μέσα από συνεχείς 
διορθώσεις της Υπουργικής Απόφασης και υπό την πίεση να υπολογιστούν οι τιμές 
σε διάστημα 5 ημερών χαρακτηριζόταν από πολλά λάθη. Η Ελληνική 
φαρμακοβιομηχανία τότε δεν είχε αντιδράσει, βασιζόμενη στις διαβεβαιώσεις του 

http://www.healthview.gr/
http://www.healthview.gr/node/50132
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Υπουργείου για την διευθέτηση των όποιων προβλημάτων. Στο πνεύμα αυτό, οι 
φαρμακευτικές εταιρείες προχώρησαν στην κατάθεση ενστάσεων με στόχο τη 
διόρθωση των λαθών και την απόδοση σωστών τιμών σύμφωνα με την νομοθεσία. 
Σε κάποιες δε περιπτώσεις σημειώθηκαν προβλήματα στην προμήθεια φαρμάκων 
προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία καθώς οι τιμές που δόθηκαν σε αρκετά 
φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 

Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 
διορθωτικό δελτίο τιμών που –με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 
του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 
ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις. 

Η ΠΕΦ επισημαίνει ότι οι νέες τιμές που τίθενται σε ισχύ την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 
αποτελούν απειλή για τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς, ενώ το σημαντικότερο είναι 
ότι χωρίς ορθή τιμολόγηση δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ορθός υπολογισμός των 
ασφαλιστικών τιμών και θα υπάρξει λανθασμένα μεγαλύτερη συμμετοχή από τους 
ασφαλισμένους στο πλαίσιο της θετικής λίστας φαρμάκων, που είναι το επόμενο 
μέτρο φαρμακευτικής πολιτικής από το οποίο αναμένονται σημαντικές 
εξοικονομήσεις για το 2013 και 2014. 

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ κ. Δέμος επισημαίνει ότι η εξοικονόμηση μέσω του Δελτίου 
Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του νόμου και 
της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητη η άμεση 
παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο 
τρόπο ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή 
λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας.  
Βάννα Κεκάτου 
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Τίτλος : 
Φάρμακα: Διορθωτική παρέμβαση στις τιμές ζητούν ΣΦΕΕ και 
ΠΕΦ 

Μέσο :  
http://www.eparousia.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.eparousia.gr/2013/01/%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1
%CE%BA%CE%B1-
%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%
BA%CE%AE-
%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%
B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B9/ 

 
 

Προειδοποίηση για λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων, που εκδόθηκε από 
το Υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, απευθύνουν ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ένωση 
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). Τονίζουν ότι απαιτείται άμεση παρέμβαση, ώστε να μην 
υπάρξουν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 
Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ 
νέου 1.359 φάρμακα, με τα 1.200 από αυτά, να καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση 
στην τιμή τους που αγγίζει το 10%. 
Η ΠΕΦ τονίζει ότι οι τιμές που δόθηκαν σε αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω 
από το κόστος. 
Σύμφωνα με την ΠΕΦ: «Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη 
δυσάρεστη έκπληξη στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι 
αιτιολογημένες ενστάσεις τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του 
Νοεμβρίου 2012. Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα 
διορθωθούν, το διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- 
εκδόθηκε με την αρχή του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη 
δεν εξετάστηκαν οι ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, 
διορθώσεις». 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος δήλωσε πως: «η 
εξοικονόμηση μέσω του Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της 
μερικής εφαρμογής του νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και 
επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητη, η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 
προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 
φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 
αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας». 

http://www.eparousia.gr/
http://www.eparousia.gr/2013/01/%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B9/
http://www.eparousia.gr/2013/01/%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B9/
http://www.eparousia.gr/2013/01/%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B9/
http://www.eparousia.gr/2013/01/%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B9/
http://www.eparousia.gr/2013/01/%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B9/
http://www.eparousia.gr/2013/01/%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B9/
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Τίτλος : 
Λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων 

Μέσο :  
http://www.hbnews.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.hbnews.gr/permalink/150882.html 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 

υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, λένε ότι 
διαπιστώνουν ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και 
η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση 
παρέμβαση του υπουργείου ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό 
εφοδιασμό της αγοράς. 
 
«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 
ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες 
ενστάσεις τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 
2012», αναφέρει η ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί 
στην προμήθεια φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, καθώς οι 
τιμές που δόθηκαν σε αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 
 
«Παρ' όλο που το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 
διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την 
αρχή του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν 
εξετάστηκαν οι ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, 
διορθώσεις», τονίζει η ΠΕΦ. 
 
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω 
του Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής 
εφαρμογής του νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και 
επιχειρήσεων». 
 

«Είναι απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 
προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να 
αποφευχθούν φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία 
της φαρμακευτικής αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας». 
 
Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1.359 

http://www.hbnews.gr/
http://www.hbnews.gr/permalink/150882.html
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φάρμακα, εκ των οποίων περίπου 1.200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση 
στην τιμή τους που αγγίζει το 10%. 
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Τίτλος : 
Θα ισχ'υσει από τις 7 Ιανουαρίου 
Διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων με σωρεία λαθών! 

Μέσο :  
http://www.protothema.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=247706 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση 
Φαρμακοβιομηχανίας(ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση του υπουργείου, ώστε 
να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 
 
«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 
ελληνική φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 
τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012»,αναφέρει η 
ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια 
φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, καθώς οι τιμές που δόθηκαν σε 
αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 
 
«Παρόλο που το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 
διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 
του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 
ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις», τονίζει 
η ΠΕΦ. 
 
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 
Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του 
νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 
 
«Είναι απαραίτητη» σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 
προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 
φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 
αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας». 
 
Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1.359 φάρμακα, εκ 
των οποίων περίπου 1.200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που 
αγγίζει το 10%. 
 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 

http://www.protothema.gr/
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=247706


 

[46] 
 

 

Τίτλος : 
«Τη νύφη» πληρώνουν ασθενείς και ασφαλισμένοι 

Μέσο :  
http://www2.rizospastis.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7226949&publDate=4/1/2013 

 

Το ...Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων αναρτήθηκε προχτές στην ιστοσελίδα του 
υπουργείου Υγείας, καθορίζοντας τις ανώτατες τιμές φαρμάκων που θα ισχύουν από 
τις 7 του Γενάρη. 

Να θυμίσουμε πως και με τα προηγούμενα Δελτία Τιμών είχε στηθεί από τις 
φαρμακευτικές εταιρείες ένα «παιχνίδι» τεχνητών ελλείψεων σε φάρμακα, καθώς 
διαμαρτύρονταν και ζητούσαν μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές λιανικής πώλησης. 
Αλλωστε, η νομοθεσία τις ευνοεί, ώστε να επιβάλλουν διπλάσιο ή και τριπλάσιο 
«καπέλο» στις τιμές πώλησης μιας σειράς φαρμάκων στην Ελλάδα σε σχέση με το 
εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο ότι στην κατανομή των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων 
για το 2011 στην Ελλάδα, 38 φαρμακοβιομηχανίες καταλαμβάνουν την τρίτη θέση 
στην κατάταξη της έρευνας της Stat Bank, συνεχίζοντας την τρελή κούρσα της 
κερδοφορίας παρά την κρίση. 

Από τη δική τους πλευρά και η τωρινή και η προηγούμενη κυβέρνηση έχουν 
φροντίσει όχι μόνο τα κέρδη της φαρμακοβιομηχανίας να αυξάνουν, αλλά και οι 
ασφαλισμένοι και οι ασθενείς να πληρώνουν όλο και περισσότερα απευθείας από την 
τσέπη τους προκειμένου να βρουν την υγειά τους. 

 

http://www2.rizospastis.gr/
http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=7226949&publDate=4/1/2013
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Τίτλος : 
Οι ενστάσεις, το "διορθωμένο" δελτίο και η Ελληνική 
Φαρμακοβιομηχανία 

Μέσο :  
http://www.healthview.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.healthview.gr/node/50132 

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον ΣΦΕΕ που έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον 
αναπληρωτή υπουργό Υγείας και η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία κάνει έκκληση στον 
κο Σαλμά, να παρέμβει σχετικά με το νέο διορθωμένο κατ΄επίφασιν δελτίο τιμών. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του Healthview τα πολλά "λάθη" που έχει το διορθωμένο 
για 6η φορά δελτίο, έχουν να κάνουν με την επιστροφή στην ασφαλή επιλογή των 
ισοπεδωτικών μειώσεων που είχαν τα προηγούμενα Δελτία καθόσον το Δελτίο που 
πήρε αρχικά ο Υπουργός στα χέρια του για να υπογράψει, προέβλεπε αυξήσεις σε 
χιλιάδες σκευάσματα που θα εκτόξευαν την φαρμακευτική δαπάνη εκτός στόχων. 
Αυτό συνέβη γιατί οι τιμές "σκαρφάλωσαν" σε καποια στιγμή της διαδικασίας 
ελέγχου των ενστάσεων υπό την πίεση και των εταιρειών που διεκδικούσαν τις 
καλύτερες τιμές για τα σκευάσματά τους. Εν ολίγοις υποβληθησαν πολύ 
περισσότερες ενστάσεις από όσες θα έπρεπε! Τελικώς δεν ελήφθη υπόψιν η 
πλειονότητα των ενστάσεων που είχαν γίνει από την πλευρά της 
φαρμακοβιομηχανίας και η δαπάνη υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί κατά 40 εκ. ετησίως 
- ένα ποσό γενικώς αποδεκτό. Φυσικά - και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα απο την 
πλευρά του συστήματος έκδοσης του Δελτίου Τιμών - παραμένουν πολλά λάθη και 
αδικίες με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα προϊόντα co marketing όπου συναντάμε 
διαφορετικές τιμές για το ίδιο ουσιαστικά σκεύασμα. Άρα αναμένουμε πάλι 
προβλήματα με ελλείψεις φαρμάκων κλπ, όπως επισημαίνει και η ΠΕΦ. 

Η ΠΕΦ στην ανακοίνωση της μιλάει για αιφνιδιασμό των ενδιαφερόμενων αλλά και 
για τον κίνδυνο να δημιουργηθούν προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς 
χάνοντας τα οφέλη από τα υπόλοιπα μέτρα εξοικονόμησης πόρων. Συγκεκριμένα 
αναφέρει: 

Το διορθωτικό δελτίο τιμών της 2ας Ιανουαρίου 2013 επεφύλασσε μια ακόμη 
δυσάρεστη έκπληξη στην Ελληνική φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι 
αιτιολογημένες ενστάσεις τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του 
Νοεμβρίου 2012. 

Το Δελτίο Τιμών του Νοεμβρίου 2012, καθώς προέκυψε μέσα από συνεχείς 
διορθώσεις της Υπουργικής Απόφασης και υπό την πίεση να υπολογιστούν οι τιμές 
σε διάστημα 5 ημερών χαρακτηριζόταν από πολλά λάθη. Η Ελληνική 
φαρμακοβιομηχανία τότε δεν είχε αντιδράσει, βασιζόμενη στις διαβεβαιώσεις του 
Υπουργείου για την διευθέτηση των όποιων προβλημάτων. Στο πνεύμα αυτό, οι 

http://www.healthview.gr/
http://www.healthview.gr/node/50132
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φαρμακευτικές εταιρείες προχώρησαν στην κατάθεση ενστάσεων με στόχο τη 
διόρθωση των λαθών και την απόδοση σωστών τιμών σύμφωνα με την νομοθεσία. 
Σε κάποιες δε περιπτώσεις σημειώθηκαν προβλήματα στην προμήθεια φαρμάκων 
προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία καθώς οι τιμές που δόθηκαν σε αρκετά 
φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 

Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 
διορθωτικό δελτίο τιμών που –με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 
του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 
ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις. 

Η ΠΕΦ επισημαίνει ότι οι νέες τιμές που τίθενται σε ισχύ την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 
αποτελούν απειλή για τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς, ενώ το σημαντικότερο είναι 
ότι χωρίς ορθή τιμολόγηση δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ορθός υπολογισμός των 
ασφαλιστικών τιμών και θα υπάρξει λανθασμένα μεγαλύτερη συμμετοχή από τους 
ασφαλισμένους στο πλαίσιο της θετικής λίστας φαρμάκων, που είναι το επόμενο 
μέτρο φαρμακευτικής πολιτικής από το οποίο αναμένονται σημαντικές 
εξοικονομήσεις για το 2013 και 2014. 

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ κ. Δέμος επισημαίνει ότι η εξοικονόμηση μέσω του Δελτίου 
Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του νόμου και 
της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητη η άμεση 
παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο 
τρόπο ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή 
λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας.  
Βάννα Κεκάτου 
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Τίτλος : 

Αντιδράσεις για το διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων  

 

Μέσο :  
http://www.capital.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.capital.gr/News.asp?id=1700571 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
Υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση 
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου ώστε 
να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς.  
 
«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 
ελληνική φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 
τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012», αναφέρει η 
ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια 
φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία καθώς, οι τιμές που δόθηκαν σε 
αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος.  
 
«Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 
διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 
του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 
ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις», τονίζει 
η ΠΕΦ.  
 
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 
Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του 
νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». «Είναι 
απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας προκειμένου 
να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα 
ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και η 
προστασία της Δημόσιας Υγείας».  
 
Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1359 φάρμακα εκ 
των οποίων περίπου, 1200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που 
αγγίζει το 10%. 

http://www.capital.gr/
http://www.capital.gr/News.asp?id=1700571
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Τίτλος : 
Διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων με σωρεία λαθών! 

Μέσο :  
http://www.metrogreece.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/263922/Default.aspx 

 

(2 αναδημοσιεύσεις) 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 

υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση 

Φαρμακοβιομηχανίας(ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση του υπουργείου, ώστε 

να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 

 

«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 

ελληνική φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 

τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012»,αναφέρει η 

ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια 

φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, καθώς οι τιμές που δόθηκαν σε 

αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 

 

«Παρόλο που το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 

διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 

του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 

ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις», τονίζει 

η ΠΕΦ. 

 

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 

Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του 

νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 

http://www.metrogreece.gr/
http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/263922/Default.aspx
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«Είναι απαραίτητη» σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 

προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 

φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 

αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας». 

 

Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1.359 φάρμακα, εκ 

των οποίων περίπου 1.200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που 

αγγίζει το 10%. 
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Τίτλος : 
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η ΠΕΦ, διαπιστώνοντας λάθη 
στο δελτίο τιμών φαρμάκων. Σε πτώση οι πωλήσεις φαρμάκων 
το 2012 στην Ελλάδα 

Μέσο :  
http://news247.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://news247.gr/eidiseis/koinonia/ygeia/kindynos_gia_ton_efodiasmo_ths_agoras

_me_farmaka.2072610.html 

 
 
Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
Υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση 
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου ώστε 
να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 
"Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 
ελληνική φαρμακοβιομηχανία αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 
τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012", αναφέρει η 
ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια 
φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία καθώς, οι τιμές που δόθηκαν σε 
αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 
"Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 
διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 
του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 
ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις", τονίζει η 
ΠΕΦ. 
Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 
Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του 
νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 
"Είναι απαραίτητη", σημειώνει, "η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 
προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 
φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 
αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας". 
Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1359 φάρμακα εκ 
των οποίων περίπου, 1200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που 
αγγίζει το 10%. 
Μείωση πωλήσεων κατά 15,8% το 2012 
Μείωση κατά 15,8% σε αξία και κατά 12% σε όγκο παρουσίασαν κατά το 
ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 οι πωλήσεις φαρμάκων στην εγχώρια, 

http://news247.gr/
http://news247.gr/eidiseis/koinonia/ygeia/kindynos_gia_ton_efodiasmo_ths_agoras_me_farmaka.2072610.html
http://news247.gr/eidiseis/koinonia/ygeia/kindynos_gia_ton_efodiasmo_ths_agoras_me_farmaka.2072610.html
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εξωνοσοκομειακή αγορά, παρά τη μη εκτέλεση συνταγών επί μακρύ χρονικό 
διάστημα, λόγω της διένεξης των φαρμακοποιών με τον ΕΟΠΠΥ. 
Η μείωση των εσόδων του κλάδου έβαινε στη διάρκεια του 2012 επιταχυνόμενη, 
αφού ήταν 6,7% το πρώτο τρίμηνο και 13,5% το πρώτο επτάμηνο του έτους. 
Αυτό προκύπτει από στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας μετρήσεων του τομέα, 
IMS, τα οποία αφορούν τις πωλήσεις των εγχώριων φαρμακευτικών εταιρειών προς 
τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας την περίοδο Ιανουαρίου - 
Νοεμβρίου 2012. 
Παράλληλα, συνεχίστηκε η καταγραφή ανακατατάξεων σε επιχειρηματικό επίπεδο, 
ενώ εντείνονται οι διεργασίες που αφορούν την τοποθέτηση εγχώριων και 
αλλοδαπών επιχειρήσεων στην αναπτυσσόμενη επί μέρους αγορά των γενοσήμων 
φαρμάκων. 
Σύμφωνα με την IMS, στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 σημειώθηκε 
μείωση του συνολικού όγκου των πωλήσεων κατά 12% στις 327,1 εκατομμύρια 
φαρμακοτεχνικές συσκευασίες και, συγχρόνως, μείωση των συνολικών εσόδων των 
362 επιχειρήσεων του κλάδου κατά 15,8% στα 2,91 δισ. ευρώ. 
Στις πρώτες πέντε θέσεις του πίνακα με κριτήριο τα έσοδα βρέθηκαν οι επιχειρήσεις: 
1. Novartis με μερίδιο 8,7% και έσοδα ύψους 252,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 
19,1%. 
2. Pfizer με 8,0% και έσοδα 232 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25,2%. 
3. Sanofi με 7,3% και έσοδα 211,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,4%. 
4. AstraZeneca με 5,6% και έσοδα 164,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,6%. 
5. Βιανέξ με 5,2% και έσοδα 152,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,2%. 
Η GlaxoSmithKline βρέθηκε στην έκτη θέση με μερίδιο 4,9% (έσοδα 142,6 εκατ. 
ευρώ, -7,7%), ακολουθούμενη στην έβδομη από την Eλπέν (4,2% και έσοδα 122,8 
εκατ. ευρώ, +2,6%), στην όγδοη από τη Φαρμασέρβ (3,8% και έσοδα 110 εκατ. 
ευρώ, 
-18%), στην ένατη από τη Boehringer Ingelheim (3,2% και έσοδα 92,4 εκατ. ευρώ, 
+0,9%) και στη δέκατη από τη Merck Sharp Dohme (3,1% και έσοδα 89,8 εκατ. 
ευρώ, -22,7%). 
Τη λίστα των 20 πρώτων σε πωλήσεις ολοκληρώνουν στην 11η θέση η Abbott με 
μερίδιο 2,6% (έσοδα 75,4 εκατ. ευρώ, -28,3%), στη 12η η Bristol Myers Squibb 
(μερίδιο 2,3% και έσοδα 65,9 εκατ. ευρώ, -23,7%), στη 13η η Menarini (2% και 
έσοδα 58,8 εκατ. ευρώ, +5,9%), στη 14η η Roche Pharma (μερίδιο 2% και έσοδα 
58,4 εκατ. ευρώ, -40,6%), στη 15η η Bayer Health Care (1,9% και έσοδα 55,3 εκατ. 
ευρώ, -16,3%), στη 16η η Janssen Cilag (1,8% και έσοδα 53,3 εκατ. ευρώ, -
30,6%), στη 17η η Servier (1,7% και έσοδα 50,2 εκατ. ευρώ, +6,3%), στη 18η η 
Galenica (1,3% και έσοδα 38,9 εκατ. ευρώ, -10,6%), στη 19η η Lundbeck (1,3% και 
έσοδα 36,8 εκατ. ευρώ, -9,5%) και στην εικοστή θέση η UCB Pharma (1,2% και 
έσοδα 34,2 εκατ. ευρώ, -10,6%). 
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Τίτλος : 
Για λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων κάνουν λόγο οι 
φαρμακευτικές εταιρείες 

Μέσο :  
http://www.tanea.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4779683 

 
(1 αναδημοσίευση) 
Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από 
το υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την προσεχή Δευτέρα 
διαπιστώνουν ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) 
και η Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση 
παρέμβαση του υπουργείου ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στον 
ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 
 
 
«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 
ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 
τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012», αναφέρει η 
ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια 
φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, καθώς οι τιμές που δόθηκαν σε 
αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 
«Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 
διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 
του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 
ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις», τονίζει 
η ΠΕΦ. 

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 
Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του 
νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». 

«Είναι απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 
προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 
φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 
αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας». 

Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1.359 φάρμακα, εκ 
των οποίων περίπου 1.200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που 
αγγίζει το 10%. 

http://www.tanea.gr/
http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4779683
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Τίτλος : 

Για λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών του υπουργείου Υγείας 

μιλούν οι φαρμακευτικές εταιρείες 

Μέσο :  
http://www.reporter.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%
CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B
C%CE%AF%CE%B1/item/215644-Gia-lathh-sto-diorthwtiko-deltio-timwn-toy-
ypoyrgeioy-Ygeias-miloyn-oi-farmakeytikes-etaireies 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 
υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, λένε ότι 

διαπιστώνουν ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η 
Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση 

παρέμβαση του υπουργείου ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό 
εφοδιασμό της αγοράς.  

«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην ελληνική 
φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις τους για τα 

λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012» αναφέρει η ΠΕΦ, 
υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια φαρμάκων προς 

φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, καθώς οι τιμές που δόθηκαν σε αρκετά φάρμακα ήταν 
ακόμα και κάτω από το κόστος.  

«Παρόλο που το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το διορθωτικό 
δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή του νέου χρόνου, 

αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι ενστάσεις και δεν έγιναν 
οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις» τονίζει η ΠΕΦ.  

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ, Δημήτρης Δέμος, επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 
Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του νόμου 

και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων».  

«Είναι απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 

προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 
φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 

αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας».  

Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1.359 φάρμακα, εκ των 

οποίων περίπου 1.200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που αγγίζει 
το 10%. 

 

http://www.reporter.gr/
http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/item/215644-Gia-lathh-sto-diorthwtiko-deltio-timwn-toy-ypoyrgeioy-Ygeias-miloyn-oi-farmakeytikes-etaireies
http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/item/215644-Gia-lathh-sto-diorthwtiko-deltio-timwn-toy-ypoyrgeioy-Ygeias-miloyn-oi-farmakeytikes-etaireies
http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/item/215644-Gia-lathh-sto-diorthwtiko-deltio-timwn-toy-ypoyrgeioy-Ygeias-miloyn-oi-farmakeytikes-etaireies
http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/item/215644-Gia-lathh-sto-diorthwtiko-deltio-timwn-toy-ypoyrgeioy-Ygeias-miloyn-oi-farmakeytikes-etaireies
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Σάββατο 05/01/2013 

 

Τίτλος : 

Πολλά και σοβαρά λάθη στο Διορθωμένο Δελτίο Τιμών 

Μέσο :  
http://www.eefam.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3970 

Πηγή: iatrikostypos.com 

 

Και το «γιοφύρι της Άρτας» να ήταν μετά από τόσο καιρό θα είχε φτιαχτεί σωστά. 

Παρόλα αυτά και το νέο Διορθωμένο Δελτίο Τιμών εμπεριέχει πολλά και σοβαρά 

λάθη, όπως επισημαίνει σε επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας 

Μάριο Σαλμά, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). 

Όπως φαίνεται λοιπόν, τσάπα περίμενε τόσο καιρό όλη η αγορά να επαναεκδοθεί το 

Δελτίο Τιμών το οποίο ήταν γεμάτο λάθη με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η 

ομαλή διακίνηση φαρμάκων σε όλη την αγορά. 

Στην επιστολή του ο ΣΦΕΕ τονίζει ότι οι ενστάσεις των εταιρειών δεν ελήφθησαν 

υπόψη από τους αρμόδιους του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ με αποτέλεσμα το 

Διορθωμένο Δελτίο Τιμών να βγει και πάλι κυριολεκτικά «αδιόρθωτο». 

Μερικά από τα λάθη που επισημαίνει ο ΣΦΕΕ είναι: 

- μη ευθυγράμμιση προϊόντων co-marketing (πχ. το προϊόν Exforge με co-marketing 

το προϊόν Copalia) 

- μη ευθυγράμμιση γενοσήμων με πρωτότυπα (πχ. Kibilis 10mg) 

- μερική εναρμόνιση των πολυσυσκευασιών (πχ. Urpem (η συσκευασία των 30 είναι 

φθηνότερη της συσκευασίας των 20) 

- μη εφαρμογή της ΥΑ για τα προϊόντα με τιμή <10€ (πχ. Celebrex) 

- μη διαγραφή κωδικών από προϊόντα τα οποία δεν κυκλοφορούν (πχ. 132820402 

DEFIRIN MELT 60MCG/TAB BTx30 (BLIST 3x10), (132820501 DEFIRIN MELT 

http://www.eefam.gr/
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3970
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120MCG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) 

-μ μη αποκατάσταση τιμής Ορφανών Προϊόντων  

«Οι παρατυπίες αυτές πέρα από το γεγονός ότι καταστρατηγούν σαφείς διατάξεις 

της σχετικής νομοθεσίας, καταλύουν κάθε έννοια νομίμων διαδικασιών, καταργούν 

την έννοια της διαφάνειας και υπονομεύουν το σημαντικότατο έργο της Επιτροπής 

Τιμών Φαρμάκων» τονίζει στην επιστολή του ο ΣΦΕΕ. 

Οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ, αντιπρόεδρος Νίκος Κεφαλάς και Γενικός Διευθυντής 

Φώτης Μαγγαλούσης κλείνοντας την επιστολή τους ζητούν από τους αρμόδιους του 

υπουργείου Υγείας να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις βάσει του νόμου, 

προκειμένου να ομαλοποιηθεί η αγορά.  

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως προβλέπει ο ΣΦΕΕ, θα υπάρξουν σημαντικές 

ελλείψεις φαρμάκων και θα είναι δύσκολη η πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες 

τους. 
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Τίτλος : 
ΠΕΦ: Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών 

Μέσο :  
http://www.iatronet.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20780 

 

Το διορθωτικό δελτίο τιμών της 2ας Ιανουαρίου 2013, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση 
Φαρμακοβιομηχανίας, επεφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην Ελληνική φαρμακοβιομηχανία 

αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών 

του Νοεμβρίου 2012.  

‘Το Δελτίο Τιμών του Νοεμβρίου 2012, καθώς προέκυψε μέσα από συνεχείς διορθώσεις της 
Υπουργικής Απόφασης και υπό την πίεση να υπολογιστούν οι τιμές σε διάστημα 5 ημερών 

χαρακτηριζόταν από πολλά λάθη. Η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία τότε δεν είχε αντιδράσει, 

βασιζόμενη στις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου για τη διευθέτηση των όποιων προβλημάτων. Στο 
πνεύμα αυτό, οι φαρμακευτικές εταιρείες προχώρησαν στην κατάθεση ενστάσεων με στόχο τη 

διόρθωση των λαθών και την απόδοση σωστών τιμών σύμφωνα με την νομοθεσία. Σε κάποιες δε 
περιπτώσεις σημειώθηκαν προβλήματα στην προμήθεια φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και 

φαρμακεία καθώς οι τιμές που δόθηκαν σε αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος.  

Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το διορθωτικό δελτίο τιμών 

που –με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, 
αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, 

διορθώσεις.  

Η ΠΕΦ επισημαίνει ότι οι νέες τιμές που τίθενται σε ισχύ την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου αποτελούν απειλή 

για τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι χωρίς ορθή τιμολόγηση δεν 
είναι δυνατόν να υπάρχει ορθός υπολογισμός των ασφαλιστικών τιμών και θα υπάρξει λανθασμένα 

μεγαλύτερη συμμετοχή από τους ασφαλισμένους στο πλαίσιο της θετικής λίστας φαρμάκων, που 

είναι το επόμενο μέτρο φαρμακευτικής πολιτικής από το οποίο αναμένονται σημαντικές 
εξοικονομήσεις για το 2013 και 2014.’ 

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ κ. Δέμος επισημαίνει ότι: ‘η εξοικονόμηση μέσω του Δελτίου Τιμών δεν είναι 

δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του νόμου και της αναίτιας απαξίωσης 

προϊόντων και επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητη η άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας 
προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ελλείψεων 

και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και η προστασία της Δημόσιας 
Υγείας’.  

 

http://www.iatronet.gr/
http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=20780
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Τίτλος : 
Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων …. για γέλια ή για κλάματα ?? 

Μέσο :  
http://www.thebest.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/170867 

 

της Μάριον Κοντογιάννη 

Για 5η φορά μέσα σε λίγους μόλις μήνες, εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας Δελτίο 
τιμών φαρμάκων και για 5η φορά ….. ξεπέρασε τον εαυτό του. 

Υποτίθεται πως με τις μειώσεις που πατρονάρει και προβάλει (το ΥΥΚΑ) σε 1200 
σκευάσματα από τα 12.000 που κυκλοφορούν, θα γίνει συνολική μείωση της 
φαρμακευτικής δαπάνης κατά 10%. Σύμφωνα όμως με τα μαθηματικά που μάθαμε 
στο σχολείο, για να ισχύει αυτό θα πρέπει αυτά τα 1200 σκευάσματα που αποτελούν 
το 10% του συνόλου των σκευασμάτων να έχουν πλέον μηδενική τιμή. Και αυτό, 
φυσικά, δεν συμβαίνει!! 

Από την άλλη πλευρά, οι διορθώσεις που ζήτησαν οι φαρμακευτικές εταιρίες με τις 
ενστάσεις τους αγνοήθηκαν εντελώς… Όχι από όλες …. Γιατί κάποιες από αυτές , μια 
μικρή μειοψηφία, ευνοείται από τις κατακρεουργημένες τιμές των ανταγωνιστικών 
τους φαρμακευτικών εταιριών και από τη Δευτέρα 07/01, που θα τεθεί σε ισχύ το 
νέο Δελτίο Τιμών «αριστούργημα», θα ξεπουλάνε!!! 

Στο «πάρτυ» αυτό θα συμμετέχουν και φαρμακαποθηκάριοι, μια και θ΄ αγοράζουν 
φάρμακα σ΄ εξευτελιστικές τιμές και θα τα πουλάνε στο εξωτερικό με ασύλληπτο 
κέρδος !!!! 

Και όλα αυτά τη στιγμή που φάρμακα εμφανίζονται με τιμές κάτω από τις τρεις 
χαμηλότερες των 22 χωρών της Ευρώπης (που είναι παράνομο), και κάποια 
γενόσημα, με τιμές που ξεπερνούν τα πρωτότυπα (που είναι παράνομο και άθλιο). 

Και όλα αυτά τη στιγμή που οι ασθενείς μένουν εδώ και δύο χρόνια χωρίς νέες 
θεραπείες (έπρεπε τα νέα φάρμακα να τιμολογούνται κάθε 90 ημέρες!!!!! )…. Κι 
αυτό, είναι εγκληματικό. 

Οι ασθενείς όμως θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο μια και οι τιμές αυτές έτσι 
όπως διαμορφώνονται θα αποτελούν τιμές αναφοράς της επίσης αναμενόμενης 
θετικής λίστας φαρμάκων…… 

http://www.thebest.gr/
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/170867
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Σ΄ αυτό το παιχνίδι που μοιάζει με ρώσικη ρουλέτα οι μόνοι που «τραβούν τη 
σκανδάλη» είναι οι ασθενείς. Κάποιοι κερδοσκοπούν, εκμεταλλεύονται, μα πιο πολύ 
από όλους φταίει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γιατί εκείνη καθορίζει τους 
κανόνες για να διαφυλάξει τη ζωή όλων μας. Για να προστατέψει τη ζωή όλων μας. 
Για να προσφέρει υγεία και αλληλεγγύη σε όλους μας…. 
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Τίτλος : 
Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων …. για γέλια ή για κλάματα 
?? 

Μέσο :  
http://www.epikoinonia-arg.gr 

Δημοσίευμα: 

http://www.epikoinonia-
arg.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=54659:2013-01-05-11-10-
53&catid=15:2010-06-28-15-25-34&Itemid=62 

 

Για 5η φορά μέσα σε λίγους μόλις μήνες, εκδόθηκε από το Υπουργείο 
Υγείας Δελτίο τιμών φαρμάκων και για 5η φορά ….. ξεπέρασε τον εαυτό 
του. 

Υποτίθεται πως με τις μειώσεις που πατρονάρει και προβάλει (το ΥΥΚΑ) σε 1200 

σκευάσματα από τα 12.000 που κυκλοφορούν, θα γίνει συνολική μείωση της φαρμακευτικής 

δαπάνης κατά 10%. Σύμφωνα όμως με τα μαθηματικά που μάθαμε στο σχολείο, για να 

ισχύει αυτό θα πρέπει αυτά τα 1200 σκευάσματα που αποτελούν το 10% του συνόλου των 

σκευασμάτων να έχουν πλέον μηδενική τιμή. Και αυτό, φυσικά, δεν συμβαίνει!! 

Από την άλλη πλευρά, οι διορθώσεις που ζήτησαν οι φαρμακευτικές εταιρίες με τις 

ενστάσεις τους αγνοήθηκαν εντελώς… Όχι από όλες …. Γιατί κάποιες από αυτές , μια μικρή 

μειοψηφία, ευνοείται από τις κατακρεουργημένες τιμές των ανταγωνιστικών τους 

φαρμακευτικών εταιριών και από τη Δευτέρα 07/01, που θα τεθεί σε ισχύ το νέο Δελτίο 

Τιμών «αριστούργημα», θα ξεπουλάνε!!! 

Στο «πάρτυ» αυτό θα συμμετέχουν και φαρμακαποθηκάριοι, μια και θ΄ αγοράζουν φάρμακα 

σ΄ εξευτελιστικές τιμές και θα τα πουλάνε στο εξωτερικό με ασύλληπτο κέρδος !!!! 

Και όλα αυτά τη στιγμή που φάρμακα εμφανίζονται με τιμές κάτω από τις τρεις χαμηλότερες 

των 22 χωρών της Ευρώπης (που είναι παράνομο), και κάποια γενόσημα, με τιμές που 

ξεπερνούν τα πρωτότυπα (που είναι παράνομο και άθλιο). 

Και όλα αυτά τη στιγμή που οι ασθενείς μένουν εδώ και δύο χρόνια χωρίς νέες θεραπείες 

(έπρεπε τα νέα φάρμακα να τιμολογούνται κάθε 90 ημέρες!!!!! )…. Κι αυτό, είναι 

εγκληματικό. 

Οι ασθενείς όμως θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο μια και οι τιμές αυτές έτσι όπως 

διαμορφώνονται θα αποτελούν τιμές αναφοράς της επίσης αναμενόμενης θετικής λίστας 

φαρμάκων…… 

Σ΄ αυτό το παιχνίδι που μοιάζει με ρώσικη ρουλέτα οι μόνοι που «τραβούν τη σκανδάλη» 

είναι οι ασθενείς. Κάποιοι κερδοσκοπούν, εκμεταλλεύονται, μα πιο πολύ από όλους φταίει η 

ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γιατί εκείνη καθορίζει τους κανόνες για να διαφυλάξει τη ζωή 

http://www.epikoinonia-arg.gr/
http://www.epikoinonia-arg.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=54659:2013-01-05-11-10-53&catid=15:2010-06-28-15-25-34&Itemid=62
http://www.epikoinonia-arg.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=54659:2013-01-05-11-10-53&catid=15:2010-06-28-15-25-34&Itemid=62
http://www.epikoinonia-arg.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=54659:2013-01-05-11-10-53&catid=15:2010-06-28-15-25-34&Itemid=62
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όλων μας. Για να προστατέψει τη ζωή όλων μας. Για να προσφέρει υγεία και αλληλεγγύη σε 

όλους μας…. 

http://ygeiapress.blogspot.gr/ 

 

http://ygeiapress.blogspot.gr/
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Τίτλος : 
Νέο δελτίο τιμών φαρμάκων…. για γέλια ή για κλάματα; 

Μέσο :  
http://www.newsnow.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.newsnow.gr/article/323610/neo-deltio-timon-farmakon-gia-gelia-i-gia-
klamata.html 

Για 5η φορά μέσα σε λίγους μόλις μήνες, εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας Δελτίο τιμών 

φαρμάκων και για 5η φορά ….. ξεπέρασε τον εαυτό του. 

 

Υποτίθεται πως με τις μειώσεις που πατρονάρει και προβάλει (το ΥΥΚΑ) σε 1200 σκευάσματα 

από τα 12.000 που κυκλοφορούν, θα γίνει συνολική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 

10%. Σύμφωνα όμως με τα μαθηματικά που μάθαμε στο σχολείο, για να ισχύει αυτό θα πρέπει 

αυτά τα 1200 σκευάσματα που αποτελούν το 10% του συνόλου των σκευασμάτων να έχουν 

πλέον μηδενική τιμή. Και αυτό, φυσικά, δεν συμβαίνει!! 

 

Από την άλλη πλευρά, οι διορθώσεις που ζήτησαν οι φαρμακευτικές εταιρίες με τις ενστάσεις 

τους αγνοήθηκαν εντελώς… Όχι από όλες …. Γιατί κάποιες από αυτές , μια μικρή μειοψηφία, 

ευνοείται από τις κατακρεουργημένες τιμές των ανταγωνιστικών τους φαρμακευτικών εταιριών 

και από τη Δευτέρα 07/01, που θα τεθεί σε ισχύ το νέο Δελτίο Τιμών «αριστούργημα», θα 

ξεπουλάνε!!! 

 

 

Στο «πάρτυ» αυτό θα συμμετέχουν και φαρμακαποθηκάριοι, μια και θ΄ αγοράζουν φάρμακα σ΄ 

εξευτελιστικές τιμές και θα τα πουλάνε στο εξωτερικό με ασύλληπτο κέρδος !!!! 

 

Και όλα αυτά τη στιγμή που φάρμακα εμφανίζονται με τιμές κάτω από τις τρεις χαμηλότερες των 

22 χωρών της Ευρώπης (που είναι παράνομο), και κάποια γενόσημα, με τιμές που ξεπερνούν τα 

πρωτότυπα (που είναι παράνομο και άθλιο). 

 

Και όλα αυτά τη στιγμή που οι ασθενείς μένουν εδώ και δύο χρόνια χωρίς νέες θεραπείες 

(έπρεπε τα νέα φάρμακα να τιμολογούνται κάθε 90 ημέρες!!!!! )…. Κι αυτό, είναι εγκληματικό. 

 

Οι ασθενείς όμως θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο μια και οι τιμές αυτές έτσι όπως 

διαμορφώνονται θα αποτελούν τιμές αναφοράς της επίσης αναμενόμενης θετικής λίστας 

φαρμάκων… Σ΄ αυτό το παιχνίδι που μοιάζει με ρώσικη ρουλέτα οι μόνοι που «τραβούν τη 

σκανδάλη» είναι οι ασθενείς. Κάποιοι κερδοσκοπούν, εκμεταλλεύονται, μα πιο πολύ από όλους 

φταίει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γιατί εκείνη καθορίζει τους κανόνες για να διαφυλάξει τη 

ζωή όλων μας. Για να προστατέψει τη ζωή όλων μας. Για να προσφέρει υγεία και αλληλεγγύη σε 

όλους μας…. 

 

Πηγή: ygeiapress 

http://www.newsnow.gr/article/323610/neo-deltio-timon-farmakon-gia-gelia-i-gia-klamata.html
http://www.newsnow.gr/
http://www.newsnow.gr/article/323610/neo-deltio-timon-farmakon-gia-gelia-i-gia-klamata.html
http://www.newsnow.gr/article/323610/neo-deltio-timon-farmakon-gia-gelia-i-gia-klamata.html
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Τίτλος : 
Για λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών του υπουργείου Υγείας 
μιλούν οι φαρμακευτικές εταιρείες 

Μέσο :  
http://www.reporter.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%
CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B
C%CE%AF%CE%B1/item/215644-Gia-lathh-sto-diorthwtiko-deltio-timwn-toy-
ypoyrgeioy-Ygeias-miloyn-oi-farmakeytikes-etaireies 

 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 

υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, λένε ότι 
διαπιστώνουν ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η 

Πανελλήνια Ενωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση 
παρέμβαση του υπουργείου ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό 

εφοδιασμό της αγοράς.  

«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην ελληνική 

φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις τους για τα 
λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012» αναφέρει η ΠΕΦ, 

υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια φαρμάκων προς 
φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, καθώς οι τιμές που δόθηκαν σε αρκετά φάρμακα ήταν 

ακόμα και κάτω από το κόστος.  

«Παρόλο που το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το διορθωτικό 

δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή του νέου χρόνου, 
αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι ενστάσεις και δεν έγιναν 

οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις» τονίζει η ΠΕΦ.  

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ, Δημήτρης Δέμος, επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 

Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του νόμου 
και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων».  

«Είναι απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας 
προκειμένου να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν 

φαινόμενα ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής 
αγοράς και η προστασία της Δημόσιας Υγείας».  

Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1.359 φάρμακα, εκ των 
οποίων περίπου 1.200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που αγγίζει 

το 10%. 

http://www.reporter.gr/
http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/item/215644-Gia-lathh-sto-diorthwtiko-deltio-timwn-toy-ypoyrgeioy-Ygeias-miloyn-oi-farmakeytikes-etaireies
http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/item/215644-Gia-lathh-sto-diorthwtiko-deltio-timwn-toy-ypoyrgeioy-Ygeias-miloyn-oi-farmakeytikes-etaireies
http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/item/215644-Gia-lathh-sto-diorthwtiko-deltio-timwn-toy-ypoyrgeioy-Ygeias-miloyn-oi-farmakeytikes-etaireies
http://www.reporter.gr/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/item/215644-Gia-lathh-sto-diorthwtiko-deltio-timwn-toy-ypoyrgeioy-Ygeias-miloyn-oi-farmakeytikes-etaireies
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Τίτλος : 

Για λάθη στο διορθωτικό δελτίο τιμών του Υπ. Υγείας μιλούν οι 

φαρμακευτικές εταιρείες 

Μέσο :  
http://www.proinoslogos.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.proinoslogos.gr/component/content/article/13/16176 

 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από 

το Υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από μεθαύριο Δευτέρα, λένε ότι 

διαπιστώνουν ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) 

και η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την 

άμεση παρέμβαση του υπουργείου ώστε να αποφευχθούν προβλήματα 

στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 

«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 

ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 

τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012» αναφέρει η 

ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια 

φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, καθώς οι τιμές που δόθηκαν σε 

αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος. 

«Παρόλο που το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 

διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 

του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 

ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις» τονίζει η 

ΠΕΦ. 

http://www.proinoslogos.gr/
http://www.proinoslogos.gr/component/content/article/13/16176
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Τίτλος : 

Λάθη στο νέο δελτίο τιμών φαρμάκων 

Μέσο :  
http://www.patris.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.patris.gr/articles/235204 

Σωρεία λαθών στο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε από το 

υπουργείο Υγείας και θα ισχύσει από την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, διαπιστώνουν ο 

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και η Πανελλήνια Ενωση 

Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ζητώντας την άμεση παρέμβαση του υπουργείου ώστε 

να αποφευχθούν προβλήματα στον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς. 

 

«Το διορθωτικό δελτίο τιμών επιφύλασσε μια ακόμη δυσάρεστη έκπληξη στην 

ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αφού δεν αξιολογήθηκαν οι αιτιολογημένες ενστάσεις 

τους για τα λάθη στις τιμές του δελτίου τιμών του Νοεμβρίου 2012», αναφέρει η 

ΠΕΦ, υπενθυμίζοντας τα προβλήματα που είχαν σημειωθεί στην προμήθεια 

φαρμάκων προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, καθώς οι τιμές που δόθηκαν σε 

αρκετά φάρμακα ήταν ακόμα και κάτω από το κόστος.  

 

«Παρόλο που το Υπουργείο διαβεβαίωσε ότι όλα τα λάθη θα διορθωθούν, το 

διορθωτικό δελτίο τιμών που -με σημαντική καθυστέρηση- εκδόθηκε με την αρχή 

του νέου χρόνου, αιφνιδίασε τους πάντες, αφού στην πράξη δεν εξετάστηκαν οι 

ενστάσεις και δεν έγιναν οι απαραίτητες σύμφωνα με το νόμο, διορθώσεις», τονίζει 

η ΠΕΦ.  

 

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτρης Δέμος επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση μέσω του 

Δελτίου Τιμών δεν είναι δυνατόν να προκύπτει μέσω της μερικής εφαρμογής του 

νόμου και της αναίτιας απαξίωσης προϊόντων και επιχειρήσεων». «Είναι 

απαραίτητη», σημειώνει, «η άμεση παρέμβαση του υπουργείου Υγείας προκειμένου 

να αποδοθούν οι τιμές με σύννομο τρόπο, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα 

http://www.patris.gr/
http://www.patris.gr/articles/235204
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ελλείψεων και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και η 

προστασία της Δημόσιας Υγείας».  

 

Με βάση το νέο διορθωτικό δελτίο τιμών τιμολογούνται εκ νέου 1.359 φάρμακα, εκ 

των οποίων περίπου 1.200 καταγράφουν μεσοσταθμική μείωση στην τιμή τους που 

αγγίζει το 10%. 

 

Πτώση 16% των πωλήσεων στην αγορά φαρμάκου 

 

Μείωση κατά 15,8% σε αξία και κατά 12% σε όγκο παρουσίασαν κατά το 

ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 οι πωλήσεις φαρμάκων στην εγχώρια, 

εξωνοσοκομειακή αγορά, παρά τη μη εκτέλεση συνταγών επί μακρύ χρονικό 

διάστημα, λόγω της διένεξης των φαρμακοποιών με τον ΕΟΠΠΥ. Η μείωση των 

εσόδων του κλάδου έβαινε στη διάρκεια του 2012 επιταχυνόμενη, αφού ήταν 6,7% 

το πρώτο τρίμηνο και 13,5% το πρώτο επτάμηνο του έτους. 

 

Αυτό προκύπτει από στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας μετρήσεων του τομέα, 

IMS, τα οποία αφορούν στις πωλήσεις των εγχώριων φαρμακευτικών εταιρειών προς 

τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες της χώρας την περίοδο Ιανουαρίου - 

Νοεμβρίου 2012.  

 

 



 

[68] 
 

 

 

Τίτλος : 
ΣΦΕΕ:Πολλά και σοβαρά λάθη στο Διορθωμένο Δελτίο Τιμών 

Μέσο :  
http://www.isli.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.isli.gr/site/index.php/2012-04-27-15-36-38/1512-2013-01-05-12-52-36 

 

Και το «γιοφύρι της Άρτας» να ήταν μετά από τόσο καιρό θα είχε φτιαχτεί σωστά. 
Παρόλα αυτά και το νέο Διορθωμένο Δελτίο Τιμών εμπεριέχει πολλά και σοβαρά 
λάθη, όπως επισημαίνει σε επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας 
Μάριο Σαλμά, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). 
 
Όπως φαίνεται λοιπόν, τσάπα περίμενε τόσο καιρό όλη η αγορά να επαναεκδοθεί το 
Δελτίο Τιμών το οποίο ήταν γεμάτο λάθη με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η 
ομαλή διακίνηση φαρμάκων σε όλη την αγορά. 
 
Στην επιστολή του ο ΣΦΕΕ τονίζει ότι οι ενστάσεις των εταιρειών δεν ελήφθησαν 
υπόψη από τους αρμόδιους του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ με αποτέλεσμα το 
Διορθωμένο Δελτίο Τιμών να βγει και πάλι κυριολεκτικά «αδιόρθωτο». 
 
Μερικά από τα λάθη που επισημαίνει ο ΣΦΕΕ είναι: 
 
μη ευθυγράμμιση προϊόντων co-marketing (π.χ. το προϊόν Exforge με co-marketing 
το προϊόν Copalia)μη ευθυγράμμιση γενοσήμων με πρωτότυπα (π.χ. Kibilis 
10mg)μερική εναρμόνιση των πολυσυσκευασιών (π.χ. Urpem (η συσκευασία των 30 
είναι φθηνότερη της συσκευασίας των 20)μη εφαρμογή της ΥΑ για τα προϊόντα με 
τιμή<10€ (π.χ. Celebrex)μη διαγραφή κωδικών από προϊόντα τα οποία δεν 
κυκλοφορούν (π.χ. 132820402 DEFIRIN MELT 60MCG/TAB BTx30 (BLIST 3x10), 
(132820501 DEFIRIN MELT 120MCG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)μη αποκατάσταση 
τιμής Ορφανών Προϊόντων 
 
«Οι παρατυπίες αυτές πέρα από το γεγονός ότι καταστρατηγούν σαφείς διατάξεις 
της σχετικής νομοθεσίας, καταλύουν κάθε έννοια νομίμων διαδικασιών, καταργούν 
την έννοια της διαφάνειας και υπονομεύουν το σημαντικότατο έργο της Επιτροπής 
Τιμών Φαρμάκων» τονίζει στην επιστολή του ο ΣΦΕΕ. 
 
Οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ, αντιπρόεδρος Νίκος Κεφαλάς και Γενικός Διευθυντής 
Φώτης Μαγγαλούσης κλείνοντας την επιστολή τους ζητούν από τους αρμόδιους του 
υπουργείου Υγείας να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις βάσει του νόμου, 

http://www.isli.gr/site/index.php/2012-04-27-15-36-38/1512-2013-01-05-12-52-36
http://www.isli.gr/
http://www.isli.gr/site/index.php/2012-04-27-15-36-38/1512-2013-01-05-12-52-36
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προκειμένου να ομαλοποιηθεί η αγορά. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως προβλέπει 
ο ΣΦΕΕ, θα υπάρξουν σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων και θα είναι δύσκολη η 
πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους. 

ΠΗΓΗ:iatrikostypos.com 
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Κυριακή 06/01/2013   

Τίτλος : 

Επιστολή ΣΦΕΕ προς Σαλμά 

Μέσο :  
http://www.avgi.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=740889 

Νέα σοβαρά λάθη επισημαίνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) στο νέο, 

διορθωτικό δελτίο τιμών, το οποίο ανήρτησε προχθές ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς στην 

ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας. 

Συγκεκριμένα, με επιστολή του προς τον Μάριο Σαλμά, ο ΣΦΕΕ υπογραμμίζει ότι το διορθωτικό δελτίο τιμών, το 

οποίο περιλαμβάνει σχεδόν αποκλειστικά μειώσεις τιμών, δεν λαμβάνει εν πολλοίς υπόψη τις ενστάσεις των 

φαρμακευτικών εταιρειών, ενώ βρίσκεται επίσης σε σαφή διάσταση από τη σχετική πρόταση - εισήγηση της 

Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, αλλά και από την κείμενη νομοθεσία. 

Το νέο, διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων ισχύει από αύριο. 

Β.Β. 

 

http://www.avgi.gr/
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=740889
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Τίτλος : 

Καταγγέλλουν λάθη στο δελτίο τιμών φαρμάκων 

Μέσο :  

http://www.zougla.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.zougla.gr/greece/article/katageloun-la8i-sto-deltio-timon 

Νέα λάθη στο τελευταίο δελτίο τιμών των φαρμάκων καταγγέλλουν οι 

φαρμακευτικές εταιρείες, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για ελλείψεις στην 

αγορά. 

 

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) σε επιστολή που 

απέστειλε στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Μάριο Σαλμά, τονίζει ότι το 

διορθωτικό δελτίο τιμών δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν από 

τις εταιρείες, «με αποτέλεσμα οι τιμές αρκετών φαρμάκων να έχουν καθοριστεί κατά 

παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Τιμών 

Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας». 

 

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) επισημαίνει «ότι 

χωρίς ορθή τιμολόγηση δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ορθός υπολογισμός των 

ασφαλιστικών τιμών και θα υπάρξει λανθασμένα μεγαλύτερη συμμετοχή από τους 

ασφαλισμένους στο πλαίσιο της θετικής λίστας φαρμάκων». 

 

Επιμέλεια: Χρύσα Λουγιάκη

http://www.zougla.gr/
http://www.zougla.gr/greece/article/katageloun-la8i-sto-deltio-timon
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Τίτλος : 

Λάθη στο δελτίο τιμών των φαρμάκων καταγγέλλουν 

φαρμακευτικές εταιρείες 

Μέσο :  
http://www.tanea.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4779846 

Νέα λάθη στο τελευταίο δελτίο τιμών, δηλαδή τον «τιμοκατάλογο» των 

φαρμάκων, καταγγέλλουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, προειδοποιώντας 

για ελλείψεις στην αγορά. 

 

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) σε επιστολή του προς 

τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας κ. Μάριο Σαλμά υπογραμμίζει ότι το διορθωτικό 

δελτίο τιμών δεν λαμβάνει υπόψιν τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τις εταιρείες 

«με αποτέλεσμα οι τιμές αρκετών φαρμάκων να έχουν καθοριστεί κατά παράβαση 

της κείμενης νομοθεσίας και της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων 

του Υπουργείου Υγείας».  

 

Αντίστοιχα η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), υπογραμμίζει «ότι 

χωρίς ορθή τιμολόγηση δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ορθός υπολογισμός των 

ασφαλιστικών τιμών και θα υπάρξει λανθασμένα μεγαλύτερη συμμετοχή από τους 

ασφαλισμένους στο πλαίσιο της θετικής λίστας φαρμάκων». 

http://www.tanea.gr/
http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4779846
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Τίτλος : 

Λάθη στο δελτίο τιμών των φαρμάκων καταγγέλλουν 

φαρμακευτικές εταιρείες 

Μέσο :  

http://www.pentelikonews.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.pentelikonews.gr/viewarticle.php?id=273774 

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) σε επιστολή του προς 

τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας κ. Μάριο Σαλμά υπογραμμίζει ότι το διορθωτικό 

δελτίο τιμών δεν λαμβάνει υπόψιν τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τις εταιρείες 

«με αποτέλεσμα οι τιμές αρκετών φαρμάκων να έχουν καθοριστεί κατά παράβαση 

της κείμενης νομοθεσίας και της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων 

του Υπουργείου Υγείας».  

 

Αντίστοιχα η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), υπογραμμίζει «ότι 

χωρίς ορθή τιμολόγηση δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ορθός υπολογισμός των 

ασφαλιστικών τιμών και θα υπάρξει λανθασμένα μεγαλύτερη συμμετοχή από τους 

ασφαλισμένους στο πλαίσιο της θετικής λίστας φαρμάκων». 

 

ΤΑ ΝΕΑ 

 

http://www.pentelikonews.gr/
http://www.pentelikonews.gr/viewarticle.php?id=273774

