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Προς  
τους Αξιότιμους 
 
κ. Ι. Στουρνάρα, Υπ. Οικονομικών 
κ. Κ. Χατζηδάκη, Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 
 
Κοιν.: κ. Αν. Λυκουρέντζο, Υπουργό Υγείας 
          κ. Μ. Σαλμά, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 
          Καθ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ 
 

   Αθήνα, 18 Απριλίου 2013 

Θέμα: Μη έκδοση νέων φαρμάκων 
 

Αγαπητέ κ.Στουρνάρα 
Αγαπητέ κ. Χατζηδάκη, 
 
Η φαρμακοβιομηχανία στηρίζει τους στόχους της κυβέρνησης για τον εξορθολογισμό του 
φαρμακευτικού προϋπολογισμού και εμπράκτως έχει συμμετάσχει σε αυτήν την προσπάθεια 
από το 2009.  
 
Παρόλα αυτά θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο ζωτικής σημασίας ζήτημα 
αναφορικά με την καθυστέρηση επί 2,5 σχεδόν έτη στην αδειοδότηση και τιμολόγηση νέων 
φαρμάκων, κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 89/105, σύμφωνα με την οποία Δελτία 
Τιμών με νέα φάρμακα εκδίδονται κάθε 90 μέρες.  
 
Είναι γεγονός ότι η μη έκδοση νέων καινοτόμων φαρμάκων πέρα του σοβαρού αντίκτυπου 
στους ασθενείς είναι ο πλέον ανασταλτικός παράγοντας για μία ομαλότερη πορεία των 
επιχειρήσεων μας, ενώ δρα εδώ και καιρό αποτρεπτικά για τη διατήρηση της απασχόλησης, 
των επενδύσεων και κλινικών μελετών στο χώρο μας.  
 
Επιπροσθέτως, η κυκλοφορία των νέων καινοτόμων φαρμάκων στην Ελληνική αγορά, θα 
καλύψει σημαντικά θεραπευτικά κενά σοβαρών ασθενειών, σκευάσματα που διατίθενται εδώ 
και πολύ καιρό στους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες. 
 
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η μη έκδοση νέων φαρμάκων έρχεται να 
προστεθεί σε μία σωρεία προβλημάτων ρευστότητας, λάθος τιμών κλπ. που αντιμετωπίζουμε 
ως κλάδος και τα οποία κάνουν τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη των φαρμακευτικών 
επιχειρήσεών μας σχεδόν αδύνατη.  
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Κύριοι Υπουργοί, 
 
Ο ΣΦΕΕ και οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουμε θέσει ως θεμελιώδη στρατηγικό στόχο τη 
στήριξη των επενδύσεων και της απασχόλησης στη χώρα μας και προς τούτο σας 
απευθύνουμε έκκληση να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να 
υπάρξουν τα νέα καινοτόμα φάρμακα στη χώρα μας ως τις επόμενες εβδομάδες.  
 

Αναμένοντας την άμεση θετική σας ανταπόκριση. 
 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

  

Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής                                               Νίκος Κεφαλάς 
Πρόεδρος                                               Αντιπρόεδρος 
  

 

  

Κωνσταντίνος Παναγούλιας                                      Φώτης Μαγγαλούσης 
Αντιπρόεδρος                                      Γενικός Διευθυντής 
 

 

 

 

 


