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Προς 

τον Αξιότιµο 

κ. Χρήστο Κίττα 

Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

Κοιν.: κ. ∆. Μπαλασόπουλο, Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας 

κ. Αθ. Κωτσόπουλο, Γενικό Γραµµατέα, Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης  

κ. Αντ. ∆ηµόπουλο, Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας 

Καθ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ 

Χαλάνδρι, 24 Μαΐου 2012  

Αγαπητέ κύριε Κίττα, 

Σε συνέχεια της χθεσινής µας συνάντησης θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε τα ακόλουθα 

φλέγοντα για τον φαρµακευτικό κλάδο ζητήµατα:  

1. Η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί λόγω της συσσώρευσης των χρεών των δηµοσίων 

νοσοκοµείων προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις είναι δραµατική, δεδοµένου ότι το συνολικό 

χρέος θα ανέλθει µέχρι το τέλος Ιουνίου 2012 στο δυσβάσταχτο ύψος του 1 δισ. ευρώ. Πιο 

συγκεκριµένα, τα χρέη των ∆ηµοσίων νοσοκοµείων µέχρι το τέλος Ιουνίου 2012 θα ανέλθουν σε 

850 εκ. ευρώ, ενώ τα χρέη των στρατιωτικών νοσοκοµείων για το ίδιο χρονικό διάστηµα (εκ των 

οποίων το 1/3 αφορά σε τιµολόγια που εκδόθηκαν κατά την περίοδο 2007-2010) θα ανέλθουν σε 

150 εκ. ευρώ.  

Θα θέλαµε, ως εκ τούτου, προκειµένου να επιτευχθεί ο όσο το δυνατόν οµαλός εφοδιασµός της 

αγοράς µε φάρµακα, ώστε να µην παρουσιαστούν µεγάλες ελλείψεις, να ενεργήσετε ώστε να 

καταβληθούν κατ’ ελάχιστον 200 εκ. ευρώ εντός των ερχόµενων δύο εβδοµάδων στις 

φαρµακευτικές επιχειρήσεις.  

2. Η κατάσταση επιδεινώνεται µε την άρνηση ορισµένων Παρέδρων του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου να εγκρίνουν τα τιµολόγια των δηµοσίων νοσοκοµείων από προµήθειες 

φαρµακευτικών προϊόντων. Η άρνηση αυτή έχει συµβάλει στη συσσώρευση των χρεών των 

νοσοκοµείων, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει η βιωσιµότητα πολλών φαρµακευτικών 

επιχειρήσεων, λόγω και των άλλων επώδυνων οικονοµικών µέτρων (rebates, claw-back, κούρεµα 

οµολόγων κλπ.).  

3. Θα πρέπει άµεσα να εκδοθεί ∆ελτίο Τιµών µε νέα φάρµακα, σύµφωνα άλλωστε µε 

την από 25/4/12 απόφαση της Επιτροπής Τιµών του Υπουργείου Υγείας (επισυνάπτεται το 

σχετικό πρακτικό). Στο σηµείο αυτό, θα θέλαµε να τονίσουµε ότι δεν έχει καθορισθεί η τιµή 

κανενός νέου φαρµάκου από 1/1/2011, κατά παράβαση της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, η 

οποία προβλέπει ότι τα ∆ελτία Τιµών θα πρέπει να εκδίδονται κάθε 90 µέρες.  

Ως εκ τούτου, παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε για την άµεση επίλυση των θεµάτων αυτών, η 

οποία θα επιτρέψει τη συνέχιση της όσο το δυνατόν αδιάκοπης προµήθειας φαρµάκων 

απαραίτητων για τους ασθενείς.  

Με εκτίµηση, 

 

 

Φώτης Μαγγαλούσης     Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής 

Γενικός ∆ιευθυντής      Πρόεδρος 


