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Οι εξελίξεις στην Οικονομική Αξιολόγηση

 ΗΤΑ - Οικονομική Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (με σκοπό την εξαγωγή 

συμπερασμάτων που είναι απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την υιοθέτηση αυτής της 

τεχνολογίας σε ένα σύστημα υγείας.)

 Ν. 4512/2018 ΦΕΚ Α 53/17.1.2018 > ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 Άρθρο 247 > Σύσταση και Έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης

 Άρθρο 249 > Κριτήρια και Μεθοδολογία Αξιολόγησης

 Άρθρο 251 > Αναθεώρηση και Κατάρτιση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων

 Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης, που λαμβάνουν υπόψη τις εισηγήσεις της 

Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, αποστέλλονται προς τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος με 

απόφασή του εντάσσει ή απεντάσσει ένα φάρμακο από τον Κατάλογο Αποζημιούμενων

Φαρμάκων και αναθεωρεί τον κατάλογο. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, συντάσσεται 

ο αναθεωρημένος Κατάλογος Αποζημιούμενων Φαρμάκων από την αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Υγείας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ.,



Μεθοδολογία και Οδηγίες Αξιολόγησης

 YA Αριθμ. οικ. 52029/2018 ΦΕΚ Β 2768/18.4.2018

 Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης και 

αποζημίωσης φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης του ν. 4512/2018 (Α΄5).

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 Κλινικό όφελος, Κόστος-Αποτελεσματικότητα, Επίπτωση στον Προϋπολογισμό



Διάγραμμα HTA και ένταξης στη Λίστα αποζημίωσης

Έγκριση Τιμολόγηση

HTA και αποζημίωση

EMA / ΕΟΦ Αίτηση τιμής Έγκριση τιμής Ex-f 

Έγκριση τιμής σε 3 χώρες 
της ΕΖ

Έγκριση τιμής με ΜΟ2 
χαμηλότερων τιμών ΕΖ

Περίπου 6 μήνες

Εξωτερικά κριτήρια Αίτηση 
Αξιολόγησης

Επιτροπή
Αξιολόγησης

Επιτροπή 
Διαπραγμάτευσης

Αποζημίωση σε 2/3
χωρών ΕΕ όπου 
κυκλοφορεί (min. 9)

Έγκριση HTA στο ½ των 
χωρών B, UK, F, ES, NL, 
P, SWE, FIN

Εξαίρεση για Ορφανά, 
Θαλασσαιμίας, Εμβόλια, 
Παραγ. Αίματος, Συνδυασμοί, 
Κλώνοι, Βιομοειδή

180 (+ 60) ημέρεςΠερίπου 18 μήνες

• Αίτηση
• Φάκελος 

δεδομένων
• Παράβολο

• Κλινικό όφελος

• Κόστος –
Αποτελεσματικότητα

• Επίπτωση στον 
προϋπολογισμό

• Συμφωνία τιμής 
αποζημίωσης

Γνωμοδότηση για 
ένταξη/απένταξη Υ.ΥΓ.

Θετική:
Αποζημίωση

Αρνητική: Νέα αίτηση 
μετά από 6 μήνεςΑπόφαση



Η Διαπραγμάτευση των Τιμών

 Άρθρο 254

 Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων

 1. Συστήνεται Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων (Επιτροπή 

Διαπραγμάτευσης), η οποία έχει έδρα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και υπάγεται στον Υπουργό 

Υγείας.

 2. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης έχει την αρμοδιότητα να διαπραγματεύεται τις τιμές 

ή τις εκπτώσεις των φαρμάκων, τα οποία αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή 

προμηθεύονται τα δημόσια νοσοκομεία, να συνάπτει συμφωνίες με τους ΚΑΚ που 

συμμετέχουν στην σχετική διαδικασία διαπραγμάτευσης ως προς το ανωτέρω

αντικείμενο της διαπραγμάτευσης και να εισηγείται στην Επιτροπή Αξιολόγησης 

σχετικά με την επίπτωση στον προϋπολογισμό της αποζημίωσης των φαρμάκων.



Κανονισμός Λειτουργίας 

Επ. Διαπραγμάτευσης

 Αριθμ. οικ. 63025/2018 ΦΕΚ Β 3585/23.8.2018

 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής 
Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων.

 Επίπτωση επί του Προϋπολογισμού: Ανάλυση των δημοσιονομικών 
επιπτώσεων του φαρμάκου σε περίπτωση αποζημίωσης με 5ετή χρονικό 
ορίζοντα.

 Ορίζεται ένα μέλος ως εισηγητής, που επεξεργάζεται τον φάκελο που 
αναλαμβάνει να ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη πριν από τις συναντήσεις με ΚΑΚ

 Ορίζονται οι ημέρες συνάντησης με τον ΚΑΚ, οι οποίες είναι έως 3, απέχουν 
μεταξύ τους έως επτά μέρες, με την πρώτη συνάντηση να ορίζεται μέσα σε 
διάστημα 5 ημερών.



Κανονισμός Λειτουργίας Επ. 

Διαπραγμάτευσης

 Η επιτροπή ζητά πληροφορίες και στοιχεία από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ και κάθε άλλο 
αρμόδιο φορέα.

 Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο ΚΑΚ αναφορικά με το μέγεθος της 
εκάστοτε αγοράς.

 Επί του παρόντος υπάρχει εμπλοκή.

 Τα μέλη της επιτροπής ψηφίζουν και καταλήγουν στην τελική 
τους γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Αξιολόγησης.



Θέματα που αναφέρονται μέχρι τώρα….

 «Δυσκολία στην ανεύρεση εξωτερικών αξιολογητών – μη διαθεσιμότητα –
ασυμβίβαστο» 

 «Στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι αξιολογήσεις» 

 «Δεν είναι γνωστό αν θα υπάρχει προτεραιότητα αξιολόγησης για κάποιες ομάδες 
φαρμάκων – γενόσημα, βιο-ομοειδή, ορφανά ή φάρμακα επιταχυνόμενης έγκρισης -
προϊόντα υψηλής καινοτομίας ή αν η εξέταση των αιτημάτων θα γίνεται με βάση την 
ημερομηνία κατάθεσης.» 

 «Ο αριθμός και ποιες αξιολογήσεις μπορεί να πραγματοποιήσει η επιτροπή  για τα ήδη 
ενταγμένα στη θετική λίστα υφιστάμενα σκευάσματα»

 «Δεν συμμετέχουν οι ΚΑΚ στη διαδικασία. 
Προβλέπεται ακρόαση από Συλλόγους Ασθενών και Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες»

 «Στοιχεία από ΗΔΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ……»



Θέματα που αναφέρονται μέχρι τώρα….

 «Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από τον Αύγουστο 2018 έως και τον Απρίλιο 2019 
έχουν κατατεθεί 87 φάκελοι. Εξ αυτών 9 κατατέθηκαν τον περασμένο Αύγουστο και 
19 τον περασμένο Σεπτέμβριο, συνεπώς το όριο των 180 ημερών έχει ήδη εκπνεύσει 
και υπάρχει προβληματισμός για τους φακέλους αυτούς.»

 « Άλλοι 19 φάκελοι κατατέθηκαν τον Οκτώβριο, με την προθεσμία να εκπνέει στις 
επόμενες ημέρες, ενώ 15 φάκελοι κατατέθηκαν μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου 2018, 
πριν την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής HTA.»

 «Προκλήσεις στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης: Αναφέρονται πολλά ερωτηματικά, 
Απόρρητο, Δεσμευτικότητα, Ενστάσεις / Επίλυση διαφορών, Επικοινωνία, Μη 
ξεκάθαρη διαδικασία, Χρονοδιάγραμμα (καθυστερήσεις και μετά πίεση χρόνου).»

 «Αναφέρεται ότι έχουν ολοκληρωθεί 10 διαπραγματεύσεις.»



Τιμολόγηση και Ανατιμολόγηση

 Νόμος 4600/2019 – ΦΕΚ Α 43/9.3.2019

 Άρθρο 161: Η Τιμή του φαρμάκου αναφοράς εντός της περιόδου 
προστασίας των δεδομένων του και του φαρμάκου αναφοράς μετά τη 
λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων του, ορίζεται ο μέσος όρος 
των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών-μελών της 
Ευρωζώνης, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη του 
ΚΗΘ που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. 

 Θα πρέπει να έχει λάβει τιμή σε τουλάχιστον 3 κράτη-μέλη της ΕΖ στον 
εννεαψήφιο κωδικό ΕΟΦ του ιδίου φαρμάκου (ως προς τη δραστική, 
μορφή περιεκτικότητα και συσκευασία



Τιμολόγηση και Ανατιμολόγηση

 Προβλέπεται σε κάθε ανατιμολόγηση, αύξηση τιμής έως 10% επί της τιμής 
του αμέσως προηγούμενου Δελτίου Τιμών (με ανώτατο όριο τη χαμηλότερη 
τιμή των κρατών-μελών της ΕΖ) εφόσον είναι χαμηλότερη από τη 
χαμηλότερη τιμή των κρατών-μελών της Ευρωζώνης. 

 Προβλέπεται σε κάθε ανατιμολόγηση, μείωση τιμής έως 10% επί της τιμής 
του αμέσως προηγούμενου Δελτίου Τιμών (με κατώτατο όριο το μέσο όρο 
των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών-μελών της ΕΖ). Σε 
αυτήν την περίπτωση η τιμή του φαρμάκου δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από το ΚΗΘ που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. 

 Μία ανατιμολόγηση ανά έτος (Ν. 4583/2018 ΦΕΚ Α 212/18.12.18)



Δημοσίευση ΥΑ Τιμολόγησης

 ΥΑ 32535/2019 στο ΦΕΚ Β 1508/6.5.2019

 Μετά από αρκετή διαβούλευση μεταξύ του Υπ. Υγείας και των φορέων της 

Φαρμακοβιομηχανίας για τη διόρθωση και διευκρίνηση αρκετών τεχνικών 

σημείων, για τα οποία υπάρχει ακόμα διαφορετική άποψη και προσέγγιση.



Νέα ΥΑ για αναθεώρηση της 

αποζημίωσης των φαρμάκων

 Δόθηκε για διαβούλευση το «Σχέδιο Κανονιστικής Πράξης για τις Τιμές 

Αποζημίωσης»

 Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές 

αποζημίωσης.

 Ως τιμές αναφοράς νοούνται οι ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης, ήτοι οι 

τιμές στις οποίες αποζημιώνουν τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, οι 

φορείς κοινωνικής ασφάλισης και ο ΕΟΠΥΥ.

 Οι τιμές αναφοράς που προσδιορίζονται βάσει της παρούσας, δεν 

εφαρμόζονται στα φάρμακα για τα οποία έχει επιτευχθεί συμφωνία βάσει 

διαπραγμάτευσης, 



Λοιπές ρυθμίσεις από Ν. 4600/2019

 Συνιστάται (νέο) νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» (Ε.Ο.Δ.Υ.), καταργείται το ΚΕΕΛΠΝΟ

 Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ινστιτούτο 
Νεοπλασιών» (ΕΙΝΕ) 

 Σύσταση και λειτουργία εθνικών μητρώων ασθενών 

 Καθιερώνεται ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) για όλους τους κατόχους 
ΑΜΚΑ και ΑΥΠΑ. Εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας είναι η 
ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

 Για επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης φακέλων νέων προϊόντων, δίνονται οικονομικά 
κίνητρα στους αξιολογητές ενώ παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Αξιολόγησης, με 
ομόφωνη και ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της να μην ορίσει εξωτερικούς αξιολογητές ή να 
ορίσει μόνο έναν (1). 



Λοιπές ρυθμίσεις από Ν. 4600/2019

 Δείκτες ελέγχου συνταγογράφησης - περί δυνατότητας του Υπουργού Υγείας να θέτει με 

απόφασή του, κλειστούς προϋπολογισμούς, οικονομικούς ή άλλους στόχους, όρια 

(πλαφόν) και λοιπά αναγκαία μέτρα ελέγχου της συνταγογράφησης εκάστου ιατρού. Οι 

στόχοι προσδιορίζονται με στατιστική επεξεργασία των δεδομένων συνταγογράφησης

των προηγούμενων ετών με βάσει τη διαθεσιμότητα των γενοσήμων και τις καταναλώσεις 

εντός κάθε θεραπευτικής κατηγορίας.

 Κάλυψη σε ανασφάλιστους πολίτες του Ν. 4368/2016 για συνταγογράφηση φαρμάκων, 

θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων. Οι θεραπευτικές πράξεις και 

διαγνωστικές εξετάσεις πραγματοποιούνται σε δημόσιες δομές υγείας. 



Λοιπές ρυθμίσεις από Ν. 4600/2019

 Το ΙΦΕΤ αγοράζει για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων φάρμακα, για τα οποία 

έχει προηγηθεί διαδικασία διαπραγμάτευσης και έχουν συναφθεί συμφωνίες με ΚΑΚ. Με 

κοινή Υπ. απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία αγοράς των φαρμάκων και 

προμήθειας των δημοσίων νοσοκομείων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

 Στο ΚΕΣΥ περιέρχονται οι αρμοδιότητες του ΕΟΦ που αφορούν στην έγκριση της 

οργάνωσης ή χρηματοδότησης συνεδρίων ή σεμιναρίων από φαρμακευτικές 

βιομηχανίες ή εμπορικές επιχειρήσεις ή μέσω οποιαδήποτε διαφημιστικής ή άλλης 

επιχείρησης παροχής υπηρεσιών.



Σχετικά με την Πολιτική Υγείας

 Έχει γίνει σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης της Δαπάνης, Μητρώων Ασθενών, 

Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων κτλ. με τη συμμετοχή όλων των φορέων (ΕΟΠΠΥ, ΥΠ.ΥΓ., 

ΙΦΕΤ, ΠΕΦ, ΠΙΦ, ΣΦΕΕ, ΕΟΦ, ΗΔΙΚΑ) για διαβούλευση των αποφάσεων πολιτικής υγείας

 Έχει γίνει σύσταση διακομματικής επιτροπής στη Βουλή για χάραξη πολιτικής υγείας 



Συνεργασία μεταξύ των χωρών 

 EUnetHTA:

 «Το European network for health technology assessment (EUnetHTA) είναι ένα δίκτυο που 

συστήθηκε για να συστήσει ένα αποτελεσματικό και βιώσιμο δίκτυο για την αξιολόγηση 

της τεχνολογίας υγείας ανά την Ευρώπη, που θα μπορέσει να παρέχει και να επιβάλει 

πρακτικά εργαλεία για αξιόπιστες, διαφανής, έγκαιρες και μεταβιβάσιμες πληροφορίες 

που θα συμβάλλουν στις ΑΤΥ των κρατών-μελών.»

 Το EUnetHTA συνίσταται από συνολικά 68 οργανισμούς (38 Σχετιζόμενους Φορείς και 30 

Συνεργαζόμενους Φορείς) από 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, και της Νορβηγίας και Ελβετίας.



Πρόταση Κανονισμού για το ΗΤΑ

 Πρόταση για ένα Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ΑΤΥ 
και την αναθεώρηση της Οδηγίας 2011/24/EU, που καλύπτει νέα φάρμακα και κάποια 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, παρέχοντας τη βάση για μόνιμη και βιώσιμη συνεργασία σε 
επίπεδο ΕΕ για κοινή κλινική αξιολόγηση σε αυτά τα πεδία. Τα κράτη-μέλη θα μπορούν να 
χρησιμοποιούν τα κοινά εργαλεία και διαδικασίες ανά την ΕΕ, εργαζόμενοι μαζί σε τέσσερα 
κύρια πεδία: 

 1) για κοινές κλινικές αξιολογήσεις στις πιο καινοτόμες τεχνολογίες υγείας,

 2) για κοινές επιστημονικές γνωματεύσεις όπου οι ασχολούμενοι με την ανάπτυξη μπορούν να 
αναζητήσουν συμβουλή από Επιτροπές ΑΤΥ,

 3) στην αναγνώριση αναδυόμενων τεχνολογιών υγείας για την έγκαιρη αναγνώριση 
υποσχόμενων τεχνολογιών,

 4) στη συνεχιζόμενη εθελοντική συνεργασία σε άλλους τομείς.

 Η ΑΤΥ θα πρέπει να έχει ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας που προσφέρει τα 
καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς και την κοινωνία στο σύνολο της και είναι ένα 
απαραίτητο εργαλείο για την εξασφάλιση της πρέπουσας εφαρμογής και χρήσης της.



Κοινή διαπραγμάτευση μεταξύ των χωρών 

 Έχουν καταγραφεί παραδείγματα συνεργατικών προμηθειών μεταξύ των κρατών-μελών σε 
ένα ευρύτερο πλαίσιο για την από κοινού προμήθεια φαρμάκων.

 Συγκράτηση του κόστους, Οικονομική σταθερότητα των συστημάτων υγείας, Πρόσβαση των 
ασθενών, Απλοποιημένη και συγχρονισμένη πρόσβαση των ασθενών στα διάφορα κράτη 
μέλη

 Απαιτεί συγκρίσιμες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, συστήματα υγείας και δημογραφικές 
εξελίξεις

 BeNeLuXa (Βέλγιο και Ολλανδία (leads), Λουξεμβούργο, Αυστρία, Ιρλανδία)

 Valletta (Κύπρος, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, 
Ισπανία)



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

ΗΜΕΡΙΔΑ ΗΤΑ ΕΛ.Ε.Φ.Ι.

ΠΑΡΙΣ ΜΠΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΙΟΣ 2019


