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Χαλάνδρι, 26 Σεπτεμβρίου 2012 
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 
 
Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος αναγνωρίζει τη μεγάλη προσπάθειά 
σας για τη διάσωση της οικονομίας και την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Η ευθύνη 
σας είναι ιστορική και η προσοχή του ελληνικού λαού είναι στραμμένη επάνω σας. 
 
Ο ΣΦΕΕ είναι ο θεσμικός εκπρόσωπος της φαρμακοβιομηχανίας στη χώρα μας και 
εκπροσωπεί το 90% της αγοράς φαρμάκου, με: 
 έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, σε περισσότερες από εκατό (100) χώρες,   
 περισσότερους από 15.000 επιστήμονες και στελέχη θυγατρικών πολυεθνικών και αμιγώς 

ελληνικών εταιρειών  
 εγχώρια παραγωγή αξίας περί το 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση 
 εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ συνεισφορά στα ταμεία και την οικονομία 
 εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις σε παραγωγικές μονάδες και κλινικές μελέτες. 
 

Kύριε Πρωθυπουργέ, 
 
Ζητούμε επισήμως συνάντηση με εσάς και το επιτελείο σας προκειμένου να σας 
ενημερώσουμε για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην αποτροπή διαμόρφωσης 
συνθηκών που είναι σίγουρο ότι θα πλήξουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα την 
πρόσβαση των πολιτών σε απαραίτητες θεραπείες και φάρμακα, τη βιωσιμότητα πολλών 
φαρμακευτικών επιχειρήσεων και την απασχόληση στον κλάδο.  
 
Το αίτημα αυτό είναι αποτέλεσμα συλλογικής απόφασης που ελήφθη στο πλαίσιο της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΦΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες με βασικό θέμα 
την αδιέξοδη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, αλλά 
κυρίως συναισθανόμενοι την ανάγκη να πάρουμε αποφάσεις την κρίσιμη αυτή στιγμή όπου 
το σύστημα υγείας της χώρας μας απειλείται με κατάρρευση. Στο πλαίσιο αυτό, σας 
αποστέλλουμε συνημμένως το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο αποτυπώνει την 
αγωνία όλων των επιχειρήσεων μελών του ΣΦΕΕ για τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η 
πολιτική υγείας στη χώρα μας, ο οποίος οδηγεί σε αδιέξοδο. 
 

Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Φρουζής                               Φώτης Μαγγαλούσης         
        Πρόεδρος                              Γενικός Διευθυντής 



 
 

 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΦΕΕ 

 
Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 

 

Η φαρµακοβιοµηχανία στη χώρα µας παρέχει διαχρονικά, παρά τις αντίξοες συνθήκες, 
υψηλό επίπεδο περίθαλψης στον ελληνικό λαό. Συµβάλλει, επίσης, στην ανάπτυξη 
της εθνικής µας οικονοµίας και της απασχόλησης. Προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας σε 
επιστήµονες και στελέχη υψηλών προδιαγραφών. Αποδίδει στο κράτος εκατοντάδες 
εκατοµµύρια ευρώ, µέσω επενδύσεων, εισφορών και φόρων. Εξάγει φάρµακα σε πάνω 
από 100 χώρες του πλανήτη. 
 

Σε µία κρίσιµη για τη χώρα µας συγκυρία, συνήλθε σήµερα η γενική συνέλευση του ΣΦΕΕ 
και κατέληξε οµόφωνα στα εξής: 
 
Η κατάσταση στο χώρο της Υγείας έχει περιέλθει από συνεχείς πολιτικές αστοχίες σε 
πλήρες αδιέξοδο. Το κράτος οφείλει στις φαρµακευτικές επιχειρήσεις 1,8 δισεκατοµµύρια 
ευρώ. Τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά χρήµατα στη φαρµακοβιοµηχανία 
ήταν το 2006. Έκτοτε, σωρεύονται χρέη, τα οποία δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει 
ο νόµος.  
Επίσης η ρύθµιση των οφειλών της περιόδου 2007 - 2009 οδήγησε, τελικά, σε "κούρεµα" 
των οµολόγων και ζηµία 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ από τις επιχειρήσεις µας στο οποίο και 
ζητάµε αποζηµίωση. 
 

Μέσα στο πνιγηρό αυτό κλίµα, η πολιτεία επιχειρεί να προχωρήσει και στην εφαρµογή 
µονοµερούς, αδιαφανούς µηχανισµού επιστροφής (claw back), το οποίο θα διαλύσει τις 
ήδη δοκιµαζόµενες επιχειρήσεις. Ως εδώ! ∆εν πάει άλλο! Οι φαρµακευτικές 
επιχειρήσεις προσέφυγαν κατά του µέτρου στο Συµβούλιο της Επικρατείας και 
δεν προτίθενται να το καταβάλουν. ∆εν µπορούν να συνεχίσουν να πιστώνουν 
επ΄αόριστον το κράτος και συγχρόνως να τους ζητείται clawback & rebates. ∆εν είναι 
αυτός ο ρόλος τους. ∆εν είναι, επίσης, ρόλος του κράτους να µην εφαρµόζει τους νόµους 
και τα διαρθρωτικά µέτρα που ψηφίζει και να αποφεύγει συστηµατικά τις υποχρεώσεις του. 
 

Σε µία ύστατη προσπάθεια ο ΣΦΕΕ ζητεί άµεση συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό. 
Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να τεθεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο το θέµα της 
περίθαλψης του ελληνικού λαού, της πρόσβασής του σε απαραίτητες θεραπείες και η 
απασχόληση στον κλάδο µας.  
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