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 Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,  

 

 Μέχρι πρότινος όταν εκδιδόταν ένα Νέο ∆ελτίο φαρµάκων, εδηµοσιεύετο στο ΦΕΚ την 
Παρασκευή και οι τιµές ίσχυαν από την ∆ευτέρα, ώστε να δοθεί ένα Σαββατοκύριακο – που είναι 
ικανός χρόνος – για να τυπωθούν βιβλία – διατιµήσεις και να ενηµερωθούν τα µηχανογραφηµένα 
προγράµµατα των εταιρειών και των φαρµακείων.  
       Την ∆ευτέρα το πρωί οι νέες τιµές ίσχυαν και ήταν όλοι ενηµερωµένοι.  
       Το νέο σύστηµα που εφαρµόζεται σήµερα, δηµιουργεί σύγχυση λόγω έλλειψης χρόνου 
εκτύπωσης διατιµήσεων και ενηµέρωσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, γεγονός που θα οδηγήσει 

σε τεράστια προβλήµατα και αρκετά µέλη µας ως κατηγορούµενους σε Πειθαρχικά συµβούλια για 
διαφορετικές τιµές φαρµάκων.  
 Συγκεκριµένα, την Τρίτη 2-8-2011 υπεγράφη το νέο δελτίο τιµών φαρµάκων, το οποίο θα 
έπρεπε να ισχύει από τις 8 το πρωί της Τετάρτης 3-8-2011 !!! Με άµεση παρέµβαση του ΦΣΑ προς 
τον κ.∆ηµόπουλο, έγινε αντιληπτό από το Υπουργείο, ότι ακόµη και θεϊκές ικανότητες να διαθέταµε 
δε θα µπορούσαµε να εφαρµόσουµε τις νέες τιµές φαρµάκων, αφού κανένα µέλος µας δεν τις 
γνώριζε. Ζητήσαµε και δόθηκε παράταση µέχρι την Παρασκευή 5-8-2011. Και ενώ πιστεύαµε ότι 
όλα θα λειτουργούσαν σωστά, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου σας τιµοκατάλογος 

φαρµάκων στον οποίο οι λιανικές τιµές τους προέκυπταν από την χονδρική πολλαπλασιαζόµενες 
µε συντελεστή 34,98 και όχι 35% που ορίζει η αγορανοµική διάταξη που υπογράψατε.  
       Αυτό δεν µπορεί να δικαιολογηθεί µε κανέναν τρόπο διότι, ενώ οικονοµικά, ουδώλος 
ενδιαφέρει κανέναν, ηθικά είναι απαράδεκτο. Ανατρέχουµε στην µνήµη µας για να βρούµε 
παρόµοιο περιστατικό τα προηγούµενα χρόνια και κάτι τέτοιο δεν υπάρχει.  
      Ζητήσαµε χθές το πρωί 4-8-2011 να διορθωθεί ο συντελεστής και τελικά η νέα διορθωµένη 
διατίµηση φαρµάκων αναρτάται στο διαδίκτυο χθές στις 9 το βράδυ, µε την εντολή να ισχύσει από 
σήµερα το πρωί 5-8-2011.   
      Για δεύτερη φορά µέσα σε 48 ώρες έχουµε το ίδιο πρόβληµα :  
      Να αναρτάται στις 9 το βράδυ κατάλογος, και να ισχύει την επόµενη στις 8 το πρωί.   
      Είναι δυνατόν ;  
      Οι φαρµακοποιοί µέλη µας βρίσκονται σε απόγνωση, ποιες τιµές ισχύουν από σήµερα το πρωί  
και πώς να ενηµερωθούν για αυτές.   
     Ζητάµε από εσάς άµεση παρέµβαση ώστε µε έγγραφο σας να καλύψετε τις διαφοροποιήσεις των 
τιµών που θα προκύψουν από εκτελέσεις συνταγών Ασφαλιστικών Ταµείων για το διάστηµα από 3-

8-2011 έως και 5-8-2011.  
       Τέλος θα θέλαµε να σας παρακαλέσουµε, ώστε µε την έκδοση νέων  ∆ελτίων Τιµών από τούδε 
και στο εξής να δίδεται και ικανό χρονικό διάστηµα για την ενηµέρωση µας – που στην χειρότερη 
των περιπτώσεων θα έχει τουλάχιστον την διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου. 
        Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων, παραµένοντας στην διάθεσή σας για περαιτέρω 
διευκρινήσεις που τυχόν χρειαστούν, ευελπιστώντας να έχουµε άµεση θετική απάντηση στα δίκαια 
αιτήµατά µας.  
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