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Προς 
τους Αξιότιµους Υπουργούς 

 - κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Υπουργό Οικονοµικών 

 - κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 - κ. Γιώργο Κουτρουµάνη, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης 

    

Κοιν.: κ. Φ. Σαχινίδη, Υφυπουργό Οικονοµικών  
           κ. Μ. Τιµοσίδη, Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
           κ. Ηλ. Πλασκοβίτη, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Οικονοµικών 
           κα. Αθ. ∆ρέττα, Γενική Γραµµατέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
           κ. Αντ. ∆ηµόπουλο, Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας 
           κ. Ν. Πολύζο, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Υγείας & Κ. Α. 
           κ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ 
           κα. Μ. Σκουρολιάκου, Α΄ Αντιπρόεδρο ΕΟΦ 
 

Χαλάνδρι, 30 Σεπτεµβρίου 2011 
 
Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί, 
 
Ο ΣΦΕΕ ανταποκρίθηκε θετικά µε απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης στο αίτηµα 
της Κυβέρνησης για καταβολή από όλη τη φαρµακοβιοµηχανία, µε δίκαιο τρόπο, του 
ποσού των 262 εκατ. ευρώ. Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις δέχθηκαν, 
αναγνωρίζοντας την κρισιµότητα της κατάστασης, την οποία αντιµετωπίζει η Πατρίδα 
µας, παρά το γεγονός ότι αποτελεί ένα δυσβάσταχτο οικονοµικό πλήγµα για τη 
βιωσιµότητα τους.  
 
Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση αυτή τη 
στιγµή να εξασφαλίσουν όλο το ποσό που απαιτείται και ιδιαίτερα σε τόσο σύντοµο 
χρονικό διάστηµα, µέχρι τις 15 Νοεµβρίου, δεδοµένου ότι βρίσκονται σε ιδιαίτερα 
δυσχερή οικονοµική κατάσταση. Οι λόγοι για αυτή την αδυναµία είναι: 
 

• Πολλές εταιρείες έχουν βρεθεί στα όρια της οικονοµικής κατάρρευσης εξαιτίας 

των οµόλογων Ελληνικού ∆ηµοσίου που παρέλαβαν για τα χρέη 

παρελθόντων ετών, τα οποία ή δεν µπορούν να τα εξοφλήσουν ή τα έχουν 

εξοφλήσει µε µεγάλο οικονοµικό κόστος της τάξης του 40%.  

• Μένουν ακόµα απλήρωτα τα µισά τιµολόγια του 2010 ενώ η κατάσταση είναι 

πιο ζοφερή για το 2011, καθώς το ποσοστό των απλήρωτων τιµολογίων 

φτάνει το 85%!  

• Όσον αφορά στα νοσοκοµεία και φαρµακεία του ΙΚΑ, η κατάσταση 

επιδεινώνεται καθώς στην πράξη φαίνεται ότι το 2011 το ΙΚΑ έχει κηρύξει 

«άτυπη» στάση πληρωµών! Οι οφειλές του ιδρύµατος προς τις 

φαρµακευτικές επιχειρήσεις ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ. 

• ∆ραµατική µείωση του τζίρου των εταιρειών έχει προκύψει και από τις 

µειώσεις τιµών που έχουν επέλθει µε την οριζόντια µείωση τιµών το 2010 

καθώς και µε τη µεσοσταθµική µείωση τιµών κατά 16,4 % το 2011.  
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Σε όλα τα αυτά έρχεται να προστεθεί το rebate για τα έτη 2010 και 2011 και οι 
έκτακτες εισφορές, τις οποίες οι εταιρείες έχουν προκαταβάλει παρά την οικονοµική 
τους δυσχέρεια.  Επιπλέον, οι τράπεζες αυτή τη στιγµή δεν δανείζουν και αυτό 
δυσκολεύει ακόµα περισσότερο την κατάσταση. 
 
Όπως αντιλαµβάνεστε, η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι φαρµακευτικές 
επιχειρήσεις είναι ασφυκτική. Εντούτοις, οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις, µε αίσθηµα 
ευθύνης, θα αναγνωρίσουν την οφειλή του ποσού των 262 εκατ. ευρώ που απαιτείται 
από την Κυβέρνηση, αλλά είναι αδύνατον να καταφέρουν να συγκεντρώσουν 
ολόκληρο το ποσό και µάλιστα µέχρι τις 15 Νοεµβρίου. Επιπλέον, θα πρέπει 
πρωτίστως να διασφαλιστεί ότι θα εξεταστούν όλες οι ενστάσεις των φαρµακευτικών 
επιχειρήσεων πριν την πλήρη εφαρµογή της λίστας, ώστε οι εταιρείες να είναι σε 
θέση να γνωρίζουν ποιά προϊόντα θα µπορέσουν να συµµετέχουν στη λίστα και 
εποµένως να µπορέσει να υπολογιστεί επ’ ακριβώς το τέλος εισόδου, το οποίο έχει 
νοµοθετηθεί. Είναι προς όφελος των ασθενών και των οικονοµικών του συστήµατος 
υγείας, η λίστα να εφαρµοστεί µε τρόπο που να µην αποκλείει κανένα φάρµακο, διότι 
έτσι, όχι µόνο δεν θα πληγούν οι έλληνες ασθενείς και δεν θα κινδυνέψει η δηµόσια 
υγεία αλλά και η Πολιτεία θα µπορέσει να εισπράξει το απαιτούµενο ποσό. 
 
Όπως αντιλαµβάνεστε υπάρχει αντικειµενική δυσκολία αυτή τη στιγµή να 
ανταποκριθούµε στο κάλεσµα της Πολιτείας για όλους τους ανωτέρω λόγους. Ως εκ 
τούτου θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να λυθεί αυτό το χρηµατοοικονοµικό κώλυµα. Για 
το λόγο αυτό προτείνουµε: 
1. Να γίνει ειδική πρόβλεψη καταβολής του ποσού αυτού µε δόσεις.  
2. Να προβλεφθεί δυνατότητα συµψηφισµού µε τα εκκρεµή χρέη των ταµείων 
και των νοσοκοµείων και φαρµακείων του ΙΚΑ προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις 
3. Να γίνει πληρωµή µε οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, αυτά που οι εταιρείες 
παρέλαβαν προς εξόφληση των χρεών των νοσοκοµείων παρελθόντων ετών. 
Οι ανωτέρω τρεις προτάσεις – λύσεις στο χρηµατοοικονοµικό πρόβληµα των 
επιχειρήσεων θα µπορούσαν να ισχύσουν κάθε µια ξεχωριστά ή και σε συνδυασµό. 
 
Κύριοι Υπουργοί, 
 
Ζητούµε να υπάρξει συνάντηση του ΣΦΕΕ µε στελέχη των υπουργείων Οικονοµικών, 
Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων, ώστε να 
διευθετηθούν οι τεχνικές λεπτοµέρειες για την απόδοση του ποσού των 262 εκατ. 
ευρώ, που έχει αποδεχθεί να καταβάλλει ο κλάδος µας.  
 

Μετά τιµής, 
 

 
 
Φώτης Μαγγαλούσης       Βασίλης Νειάδας 
Γενικός ∆ιευθυντής          Αντιπρόεδρος 
 

 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 


