Sent: Wednesday, October 22, 2014 2:49 PM
To: Μέλη ΣΦΕΕ
Subject: Update Συνεδρίασης Επιτροπής Τιµών 21.10.2014/Update on the Pricing Committee
Meeting 21.10.2014

ΕΠΕΙΓΟΝ / UGRENT
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / TO THE GENERAL DIRECTORS
Αγαπητοί Συνάδελφοι / Dear Colleagues,
Την Τρίτη 22/10/2014 συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Τιµών µε θέµα το
διορθωτικό. Η απόφαση του Υπουργού Υγείας όπως σας είχαµε ενηµερώσει, ήταν η
διόρθωση µόνο on-patent και µοναδικών που στο 5ΤΦ του Αύγουστου η τιµή τους
έπεσε κάτω από την χαµηλότερη και η επαναφορά τους στον ΜΟ των 3
χαµηλότερων. Η απόφαση αυτή τεκµηριώθηκε εκ µέρους του υπουργείου, µε βάση
την δικαστική απόφαση του ΣτΕ, 2004 συµφώνα µε την όποια η κατηγορία αυτή των
προϊόντων δεν µπορεί να πέσει κάτω από την χαµηλότερη της Ευρώπης.
Σχετικά µε τα υπόλοιπα προϊόντα των οποίων η τιµή βρίσκεται κάτω από τον ΜΟ
ΤΩΝ 3, αλλά πάνω από την χαµηλότερη µετά την απόφαση του υπουργού να µην
διορθωθούν, ο ΣΦΕΕ κατέθεσε επίσηµα και στα πρακτικά τη θέση του για την
τιµολόγηση των on-patent και µοναδικών προϊόντων στο ΜΟ των 3, όπως ορίζεται
από την κείµενη νοµοθεσία.
Εν κατακλείδι, από το σύνολο των 689 ενστάσεων που κατατέθηκαν από τις
εταιρείες, υπήρξαν ενστάσεις για 146 κωδικούς για κάτω από τη χαµηλότερη τιµή
της Ευρώπης και 127 κωδικούς µεταξύ ΜΟ και χαµηλότερης. Τελικά, η επιτροπή
εισηγήθηκε για την διόρθωση µόνο 50 κωδικών on-patent και µοναδικών
προϊόντων κάτω από τη χαµηλότερη και 47 κωδικών από την κατηγορία λοιπών
λαθών.
Τέλος, αποφασίστηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Τιµών για τα µέσα Νοεµβρίου
αποκλειστικά για τη διόρθωση παλαιών λαθών, αφού πρώτα το υπουργείο ζητήσει
από τις εταιρείες να υποβάλλουν σχετικές ενστάσεις µέχρι τις 12 Νοέµβριου.
Το διορθωτικό 5ελτίο Τιµών, συµπεριλαµβανοµένου και των Νέων προϊόντων,
αναµένεται άµεσα, ωστόσο δεν ορίστηκε ακριβής ηµεροµηνία έκδοσης του.
Θα σας κρατάµε ενήµερους για οποιαδήποτε εξέλιξη.
The Pricing Committee has met yesterday and according to the decision of the
Minister of Health corrections were made for on-patent & off-patent products, with
no gx, whose price has fallen below the lowest price of EU in the latest Price
Bulletin of 12.08.2014 to the average of the 3 lowest. The basis of this decision, on
behalf of the MoH, was the decision by the Council of State in 2004 based on which
these products could not fall below the lowest price of Europe.
With respect to the remaining products whose price lies between the average of 3
lowest and the lowest EU price, the Minister has decided not to correct them. SFEE
submitted its position that all on-patent & off-patent with no Gx should be priced
with the average of the 3 lowest as the respective legislation states.

Overall, out of 689 objections submitted by MAH, 146 SKUs referred to the lowest
price of Europe and 127 SKUs referred to prices between the average of 3 lowest
and the lowest EU price. The Committee proposed the correction of only 50 SKUs
for on-patent & off-patent with no gx, below the lowest EU price and 47 SKUs from
other mistakes.
Finally, it was decided that a Pricing Committee will be held in mid-November to
review exclusively “past mistakes”, once the MoH requests from MAH to submit the
respective objections once again until the 12th of November.
The Corrective Price Bulletin, including New Products, is expected soon, however,
an exact date of publication has not been set.
We will keep you informed.
Νίκος Κεφαλάς
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