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Αγαπητέ κ. Πρόεδρε, 

 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επιστολή σας της 28
ης

 Σεπτεμβρίου 2011, με 

την οποία επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η κοινωνική υπευθυνότητα που 

έχουν επιδείξει οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις της Ελλάδας, με την ουσιαστική 

συμβολή τους στη δημοσιοοικονομική εξυγίανση της χώρας και στην επίτευξη των 

στόχων του μνημονίου. 

 

Όπως αναφέρθηκα στον χαιρετισμό μου στην πρόσφατη γενική συνέλευση του 

ΣΦΕΕ, ως Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, θα επιδιώξω κάθε αναγκαία 

ρύθμιση ώστε η Λίστα α) να προστατεύει την καινοτομία β) να προωθεί τα 

γενόσημα φάρμακα και γ) να λειτουργεί δίκαια προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Δεσμεύτηκα επίσης να καταργηθεί άμεσα ο συντελεστής 1,5 για τον υπολογισμό 

του Rebate. Για τα υπόλοιπα θέματα που θίγετε  στην επιστολή σας και αφορούν 

στη Θετική Λίστα, θα τα θέσω υπόψη της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, η οποία είναι 

αρμόδια για τα θέματα αυτά. 

 

Σε ότι αφορά στο ποσό των 262 εκ. ευρώ, το οποίο θα προέλθει από το Rebate του 

2011 και από το τέλος εισόδου στη Λίστα, η καταβολή του θα πρέπει να γίνει μέχρι 

τις 15 Νοεμβρίου 2011, όπως σας έχω ήδη ενημερώσει και όπως εξάλλου 

προβλέπεται και στη σχετική νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται αυτές τις μέρες 

από τη βουλή. Για τις εταιρείες που θα έχουν δυσκολία καταβολής του ποσού που 

τους αντιστοιχεί μέχρι τις 15/11/2011, είμαι σύμφωνος ως προς τη διερεύνηση των 

εναλλακτικών λύσεων που προτείνετε, υπό την προϋπόθεση ότι θα εμπίπτουν εντός 

των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Πολιτεία έναντι του μνημονίου για τη 

μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης  για το 2011. 

 



   

Τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την απόφαση του ΣΦΕΕ να 

συμμετάσχει στη δημιουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης της 

διακίνησης των φαρμάκων και ηλεκτρονικού ελέγχου των ταινιών γνησιότητας, το 

οποίο θα έχει πολλαπλά οφέλη για την Πολιτεία, αλλά και για τους κοινωνικούς 

εταίρους στο χώρο του φαρμάκου. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Γ. Τούντας 

Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   


