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Προς  
τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
κ. Μ. Σαλμά 
 
Κοιν.: Α. Λυκουρέντζο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

κα Χριστίνα Παπανικολάου, Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 
κα Ζ. Δέδε, Πρόεδρο Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων 

Αθήνα, 7  Σεπτεμβρίου  2011 

ΚΟΙΝΟ ΥΠOΜΝΗΜΑ 

1. της εταιρείας με την επωνυμία  «Actelion Pharmaceuticals Hellas Α.Ε.»  που εδρεύει στο 
Μαρούσι Αττικής , οδός Αγησιλάου αρ. 6-8 και εκπροσωπείται νόμιμα. 

2. της εταιρείας με την επωνυμία  «Genesis Pharma Α.Ε.»  που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ. 
Κηφισίας  αρ. 270 και εκπροσωπείται νόμιμα. 

3. της εταιρείας με την επωνυμία «Genzyme Sanofi Company» που εδρεύει στην , οδός Λ. Συγγρού 
αρ. 348 και εκπροσωπείται νόμιμα. 

4. της εταιρείας με την επωνυμία  «GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε.»  που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, 
Λ. Κηφισίας, αρ. 266 και εκπροσωπείται νόμιμα. 

5. της εταιρείας με την επωνυμία  «Νovartis Hellas Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στη Μεταμόρφωση 
Αττικής, 12ο χιλ.  Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, και εκπροσωπείται νόμιμα. 

6. της εταιρείας με την επωνυμία « Shire Ελλάς A.E.» που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Βασιλέως 
Κωνσταντίνου αρ. 38  και εκπροσωπείται νόμιμα. 

7. της εταιρείας με την επωνυμία  «Demo Α.Β.Ε.Ε.»  που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής, 21ο χλμ. 
Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας και εκπροσωπείται νόμιμα. 

8. της εταιρείας με την επωνυμία  «Vianex Α.Ε.»  που εδρεύει στην Νέα Ερυθραία Αττικής, στην 
οδό Τατοΐου, 18ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και εκπροσωπείται νόμιμα. 

9. της εταιρείας με την επωνυμία  «Baxter ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.»  που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, 
οδός Μετσόβου αρ. 3  και εκπροσωπείται νόμιμα. 

10. της εταιρείας με την επωνυμία  «CSL Behring Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε.»  που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Χατζηγιάννη Μέξη  αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα. 

11. της εταιρείας με την επωνυμία  « Pfizer Ελλάς Α.Ε.»  που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό Αττικής, 
Μεσογείων  αρ. 243 και εκπροσωπείται νόμιμα. 

12. της εταιρείας με την επωνυμία  «Merck Sharp & Dohme» που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, Αγ. 
Δημητρίου αρ. 63 και εκπροσωπείται νόμιμα 
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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,  

Σε συνέχεια, των επανειλημμένων  τοποθετήσεών μας, είτε μεμονωμένα ως εταιρείες που φέρουν στο 
χαρτοφυλάκιό τους εμβόλια, ορφανά φάρμακα ή παράγωγα αίματος, είτε από κοινού όλες οι εταιρείες 
μαζί, έχουμε θέσει υπόψη τόσο της Διεύθυνσης Τιμών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης όσο και απ’ ευθείας στην Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων, τα ειδικά θέματα που άπτονται της 
διαχείρισης αυτών των “ευαίσθητων” προϊόντων αναφορικά με τη τιμολογιακή και ασφαλιστική τους 
διαχείριση και την εν’ γένει πολιτική προσέγγιση. 

Εν’ όψει της επικείμενης ανακοστολόγησης των τιμών φαρμάκων,  

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ: 

1. Τα Εμβόλια , τα  Ορφανά Φάρμακα και τα Παράγωγα Αίματος , προϊόντα με ιδιαιτερότητα στην 
παραγωγική διαδικασία και ιδιόρρυθμη ζήτηση, να προστατευτούν από την επικείμενη γενική 
ανατιμολόγηση των φαρμάκων και να μην υποστούν μείωση τιμής που θα έθετε σε κίνδυνο τη 
διασφάλιση της επάρκειας τους στην Ελληνική αγορά .  

2. Την άμεση έγκριση τιμής και ασφαλιστικής κάλυψης αυτής της κατηγορίας των προϊόντων για να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε αυτά τα κρίσιμα για τη ζωή τους φάρμακα. Παράλληλα, 
είναι επιτακτική η  δημιουργία ενός Εθνικού Πλαισίου για την Κυκλοφορία και Διάθεση αυτών των 
φαρμάκων υψηλής καινοτομίας. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η έλευση και άλλων μικρών εταιρειών 
βιοτεχνολογίας με εμβόλια,  ορφανά φάρμακα ή παράγωγα αίματος στην Ελλάδα ή η 
αντιπροσώπευσή τους από Ελληνικές εταιρείες, αντί της εισαγωγής από το ΙΦΕΤ με πολλαπλάσιο 
κόστος για το σύστημα υγείας. Έχουμε ανάγκη σήμερα όλες τις εταιρείες στον τόπο μας, μικρές και 
μεγάλες που θα συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη της χώρας. 

Γνωρίζοντας την ευαισθησία της πολιτικής ηγεσίας για το μείζον θέμα της διασφάλισης της Δημόσιας 
Υγείας, αλλά και της κοινωνικής αλληλεγγύης αυτών των «ευαίσθητων» ομάδων ασθενών, ειδικά όταν 
αυτή αφορά σε παιδιά και εφήβους που η πρόσβαση στο Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού είναι 
επιβεβλημένη, σε ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες και θανατηφόρες παθήσεις και βρίσκονται σε 
θεραπεία  με ορφανά φάρμακα και σε ασθενείς που κρίνεται η ζωή τους από τη θεραπεία με 
παράγωγα αίματος, πιστεύουμε ότι το αίτημά μας είναι απόλυτα δίκαιο και ανθρώπινο και θα τύχει 
της θετικής σας παρέμβασης. 
Με γνώμονα την άμεση και καθολική πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες μείζονος σημασίας, τη 
διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας και επάρκειας των συγκεκριμένων σκευασμάτων στην Ελλάδα 
και τον σαφή προσανατολισμό στην ανάπτυξη του κλάδου και της χώρας, θέλουμε να σας 
ευχαριστήσουμε για την δέουσα προσοχή που τυγχάνει το υπόμνημά μας. 
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