
  

    

    

    

                                                                                       Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

Για Για Για Για την Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης των τιµών των φαρµάκωντην Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης των τιµών των φαρµάκωντην Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης των τιµών των φαρµάκωντην Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης των τιµών των φαρµάκων    

 
 
H PRAKSIS ως ενεργό µέρος της κοινωνίας των πολιτών αναγνωρίζει τη 
χρησιµότητα της σύστασης της Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης αναφορικά µε την 
πρόσβαση των συµπολιτών µας στην καινοτοµία στο θέµα της υγείας. Υπό αυτό το 
πρίσµα, και καθώς ήταν ένα από τα αιτήµατά µας για την άρση των εµποδίων 
πρόσβασης στο φάρµακο, θεωρούµε σηµαντική τη σύστασή της.  
 
 
Παρόλα αυτά και µε αφορµή την κυκλοφορία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
(ΚΥΑ) Αριθµ. Α1β/Γ.Π.οικ: 12298 «Ορισµός µελών στην Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης 
του ΕΟΠΥΥ», εντοπίζουµε τέσσερατέσσερατέσσερατέσσερα    ((((4444) ) ) ) προβληµατικά σηµείαπροβληµατικά σηµείαπροβληµατικά σηµείαπροβληµατικά σηµεία αναφορικά µε τη 
λειτουργία της Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης, τα οποία ως επί το πλείστον 
απορρέουν από την ΚΥΑ που προβλέπει την σύστασή της (990168/13) αλλά και 
την ΚΥΑ της σύνθεσής της. 
 
 

1) Η αρχή της διαφάνειας τίθεται άµεσα υπό αµφισβήτηση στο έδαφος της 
εµπιστευτικότητας και της υπαγωγής του δηµόσιου συµφέροντος στο 
εµπορικό συµφέρον. Οι προστατευτικές πολιτικές τιµολόγησης του 
φαρµάκου (π.χ. τιµές αναφοράς σε επίπεδο Ε.Ε.) γίνονται άλλοθι για την 
θεσµοθέτηση µιας αρχής αδιαφάνειας που αντιτίθεται στις αρχές της 
κοινωνικης λογοδοσίας. Μάλιστα αυτό γίνεται µε τροποποίηση στο άρθρο 
3.1.3 από το ΦΕΚ 1021Β/03-03-2015. Είναι άξιο διερεύνησης το γεγονός 
του όψιµου ενδιαφέροντος για άµεση λειτουργία της επιτροπής από την 
βιοµηχανία και τους συµµάχους της µετά από αυτή την τροποποίηση. Το 
παράδειγµα διαπραγµάτευσης νέων θεραπειών για την Ηπατίτιτδα C µε 
Αντϊκά Άµµεσης ∆ράσης (ΑΑ∆), που µεθοδεύεται, έχει ως συστατικό την 
αδιαφάνεια και το κρύψιµο των τιµών από τους πολίτες που καλούνται να 
πληρώσουν το κόστος (µοντέλο Πορτογαλίας). 
 

2) Τα Κριτήρια ∆ιαπραγµάτευσης (3.2) είναι εξαιρετικά γενικόλογα χωρίς 
αναφορά σε τεχνικούς δείκτες και επιστηµονικά κριτήρια αξιολόγησης 
τεχνολογιών υγείας. Χρειάζεται τουλάχιστον µια αναλυτική διευκρινιστική 
αναφορά των τεχνικών δεικτών που θα χρησιµοποιηθούν. 
 

 
 



3) Χρειάζεται ένας Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής που θα επιλύει τις 
ασάφειες που επισηµαίνουµε παραπάνω. Ο Κανονισµός οφείλει να 
συνταχθεί µε τρόπο επιστηµονικά άρτιο από το προσωπικό του ΕΟΠΠΥ και 
διαφανή προς την Κοινωνία Πολιτών και τα υπόλοιπα ενδιαφερόµενα µέρη. 
 

4) Η συµµετοχή υπαρχόντων ευρύτερων θεσµικών οργάνων αλλά και 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που εργάζονται µε µεγάλο εύρος 
στο χώρο της υγείας και της δηµόσιας υγείας και γνωρίζουν από πρώτο χέρι 
τα εµπόδια πρόσβασης µεγάλων οµάδων ασθενών, θα ήταν προς όφελος 
της κοινωνίας και του συστήµατος υγείας. Σήµερα όλοι αυτοί οι φορείς 
µένουν εκτός επιτροπής. 

 

Τέλος αναρωτιόµαστε πώς µια επιτροπή γνωµοδοτικού χαρακτήρα, δηλαδή χωρίς 
εκτελεστική δικαιοδοσία, µπορεί να εξαντλήσει τα περιθώρια διαπραγµάτευσης, 
ειδικά λαµβάνοντας υπόψη την 9µηνη θητεία της προηγούµενης επιτροπής 
αντιστοίχου πλαισίου. 
 
Να σηµειώσουµε ότι τα παραπάνω σηµεία έχουν ήδη τεθεί υπόψη της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. 
 
 
 
 
 
 
Λίγα λόγια για ΜΚΟ PRAKSIS 

 

Η PRAKSIS είναι ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει σαν κύριο στόχο το σχεδιασμό, εφαρμογή και 

υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. 

Κύριος στόχος μας είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά 

ομάδων και η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους. Αντικείμενο της PRAKSIS αποτελούν 

ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, καθώς και καμπανιών 

ενημέρωσης για ποικίλα ζητήματα, όπως ΣΜΝ, Ηπατίτιδες, AIDS/ HIV. 

Οι τρεις άξονες που απαρτίζουν τη δουλειά μας είναι η Πρόληψη, η Άμεση Παρέμβαση / υποστήριξη και η 

Άσκηση Πίεσης και Διεκδίκηση Δικαιωμάτων. 

Τα προγράμματα και οι δράσεις προσφέρουν βοήθεια σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού 

ανεξαρτήτως από φύλο, χρώμα, εθνικότητα, εθνότητα, φυλή, πολιτική ή θρησκευτική κατεύθυνση, ταυτότητα 

φύλου ή/ και σεξουαλικό προσανατολισμό. 

Η PRAKSIS, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία, στα νησιά 

του Αιγαίου (π.χ. Λέσβος, Σάμος, Κως, Χίος, Λέρος κ.ά), στα  βόρεια σύνορα της χώρας καθώς  και στην περιοχή 

της Πάτρας. Ταυτόχρονα, με Κινητές  Ιατρικές Μονάδες ταξιδεύουμε στα νησιά, καθώς και στα βόρεια σύνορα 

πάντα ανάλογα με τις ιατρικές ή /και ψυχοκοινωνικές  καθώς και νομικές  ανάγκες που 

προκύπτουν.www.praksis.gr | www.facebook.com/ngopraksis | twitter.com/praksisgr 

 

 

 


