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Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών με
θέμα την έκδοση νέου Δελτίου Τιμών.

Η πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ζ. Δέδε ανακοίνωσε ότι οι νέες τιμές θα καθορισθούν με βάση
τα όσα ορίζονται στο Ν. 4052/2012 και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Δηλαδή
μειωμένο ποσοστό κέρδους φαρμακείου και φαρμακαποθήκης για τα φάρμακα της θετικής
λίστας, μείωση της τιμής των γενοσήμων ως ποσοστού τιμής πρωτοτύπου, νέα ποσοστά
κέρδους για τα φάρμακα άνω των 200 ευρώ (λιανικής τιμής) κλπ. Οι νέες τιμές θα
προκύψουν έχοντας ως βάση υπολογισμού τις τιμές του τελευταίου δελτίου τιμών του 2009.
Δεν θα επηρεασθούν τα φάρμακα που έχουν λιανική τιμή έως 10 €.

Από τις νέες μειωμένες τιμές το Υπουργείο υπολογίζει ότι θα προκύψει μείωση της
φαρμακευτικής δαπάνης κατά 280 -310 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Το νέο δελτίο
τιμών αναμένεται να υπογραφεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών ο Π.Φ.Σ. εκπροσωπήθηκε από τον α΄ Αντιπρόεδρο
του Δ.Σ. κ. Κ. Θεοδοσιάδη, ο όποιος αρχικά κατέθεσε την αντίθεση του Π.Φ.Σ. στον
σχεδιασμό και την υλοποίηση των κυβερνητικών μέτρων, που με οριζόντιες περικοπές σε
βάρος πάντα των φαρμακείων, προσπαθεί να μειώσει τις φαρμακευτικές δαπάνες.
Επεσήμανε ακόμη την αντίφαση μεταξύ λόγων και έργων της Κυβέρνησης,
υπογραμμίζοντας ότι ακόμη  και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής (και όχι
μόνον) ο Γεν. Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Αντώνης Δημόπουλος διαβεβαίωνε (παρουσία
του κ. Λοβέρδου) ότι με τα δύο rebates ολοκληρώνεται η μείωση ποσοστού κέρδους του
φαρμακείου , ενώ νομοθετούσε επιπλέον και την μείωση του ποσοστού mark-up από 35% σε
32,4% που αντιστοιχεί σε μείωση 1,5% επί της λιανικής τιμής , που σήμερα υλοποιείται
μέσω της Επιτροπής Τιμών και του νέου δελτίου τιμών. Για ΜΗΣΥΦΑ και φάρμακα
αρνητικής λίστας παραμένει το 35%.
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Το δεύτερο σημείο που έθεσε ο αντιπρόεδρος του Π.Φ.Σ. ήταν η διάθεση των αποθεμάτων
που αγοράστηκαν με τις παλιές αυξημένες τιμές . Επ΄ αυτού εξήγησε ότι είναι αντίθετη με
κάθε αρχή Δικαίου καθώς και με τους κανόνες της αγοράς η λογική μείωσης της αξίας του
κεφαλαίου μιας επιχείρησης με διοικητικά μέτρα της Πολιτείας και μάλιστα όταν αυτό
γίνεται κατά κόρον. Κατέστησε δε σαφές ότι εάν δεν δοθεί επαρκής χρόνος για την διάθεση
των αποθεμάτων, οΠ.Φ.Σ. θα προσφύγει δικαστικά για την ακύρωση του. Ως ελάχιστο δε
χρόνο για την διαδικασία αυτή ζήτησε να δοθεί ένα δίμηνο καθαρά, δηλαδή δύο μήνες μετά
την ολοκλήρωση της αντίστοιχης μεταβατικής περιόδου των φαρμακαποθηκών. Με την
πρόταση αυτή ταυτίσθηκε η πλειοψηφία της επιτροπής τιμών, αλλά είναι στην κρίση του
αρμοδίου Υπουργού Υγείας κ. Α. Λοβέρδου, να αποφασίσει σχετικά.

Τέλος ο κ. Θεοδοσιάδης έθεσε την καταγγελία που είχε κάνει προ μηνός ο Φαρμακευτικός
Σύλλογος Έβρου, σύμφωνα με την οποία έχει γίνει υπερτιμολόγηση ορισμένων φαρμάκων ,
με αποτέλεσμα φάρμακα όμοιας δραστικής ουσίας (Simvastatin 40 mg, Pantoprazole 40 mg)
να έχουν πάρει τιμή διπλάσια από αλλά, με ίδιο αριθμό δισκίων και την ίδια ποσότητα
δραστικής ουσίας.

Η πρόεδρος της Επιτροπής το απέδωσε σε ανθρώπινο λάθος , ενώ ο κ. Θεοδοσιάδης ζήτησε
να εντοπισθεί ο υπεύθυνος του λάθους , να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις, να
υπολογισθεί η επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων από την  σκανδαλώδη
υπερτιμολόγηση και να επιβληθεί η υποχρέωση επιστροφής στα ασφαλιστικά ταμεία των
χρημάτων που αδικαιολόγητα επιβαρύνθηκαν.

Μάλιστα από περαιτέρω έρευνα αποδείχτηκε ότι το ίδιο λάθος εκτός από το δελτίο τιμών
της 21/12/2011 είχε επαναληφθεί καις το δελτίο τιμών του Αυγούστου 2011 με ωφελημένη
την ίδια πάντα εταιρεία. 
Στον κατάλογο των ωφελημένων εταιρειών συμπεριλήφθηκε μια ακόμη εταιρεία με
σκεύασμα Azithromycin 600 mg. 
Η πρόεδρος της επιτροπής διαβεβαίωσε ότι τα λάθη θα έχουν εξαλειφθεί στο νέο δελτίο
τιμών.
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