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 Προς  

τον Αξιότιµο 

Πρόεδρο της Νέας ∆ηµοκρατίας 

κ. Αντώνη Σαµαρά 

 

Χαλάνδρι, 26 Απριλίου 2012  
 

Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε,  

 

Απευθυνόµαστε σε εσάς για να σας ενηµερώσουµε για ένα κρίσιµο ζήτηµα που αφορά στην 

επιβίωση του φαρµακευτικού κλάδου και την αποτροπή διαµόρφωσης συνθηκών που είναι 

σίγουρο ότι θα πλήξουν την άµεση πρόσβαση των πολιτών σε σηµαντικά φάρµακα. 

Πρόκειται για την καταστροφική επίδραση που έχει στα οικονοµικά και την βιωσιµότητα 

πολλών φαρµακευτικών επιχειρήσεων η υπαγωγή των οµολόγων των φαρµακευτικών 

εταιρειών στο PSI 2.  

Η εν προκειµένω υπαγωγή προβλέπεται από το Νόµο 4050/2012 µε τον οποίο επήλθε 

αποµείωση των οµολόγων, στην οποία συµπεριελήφθησαν και τα οµόλογα που δόθηκαν στις 

φαρµακευτικές εταιρείες για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους. Ωστόσο, τα οµόλογα 

αυτά θα έπρεπε να είχαν εξαιρεθεί από το PSI για τους ακόλουθους λόγους: 

1) Τα οµόλογα του Ν. 3867/2010 («Οµόλογα ν3867») εκδόθηκαν στα πλαίσια 

αντιµετώπισης του δηµοσιονοµικού προβλήµατος: Σε αντίθεση µε το σύνολο των 

οµολόγων εκδόσεως του Ελληνικού ∆ηµοσίου που αποτέλεσαν αντικείµενο του PSI 2, τα 

Οµόλογα του ν.3867 εκδόθηκαν µετά τη συνοµολόγηση του Μνηµονίου 1 για εξόφληση 

υποχρεώσεων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, οι οποίες ανελήφθησαν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, 

αφού διαπιστώθηκε η έκταση του δηµοσιονοµικού προβλήµατος. Η συµµετοχή των 

Οµολόγων του ν.3867 στο PSI 2 είναι ευθέως αντίθετη στη δικαιολογηµένη πίστη, που 

επέδειξαν οι προµηθευτές, δεχόµενοι - αντί της δικαστικής επιδίωξης - την αντικατάσταση 

των απαιτήσεών τους κατά των ∆ηµοσίων Νοσοκοµείων µε οµόλογα που θα εξοφλούντο στο 

ακέραιο.   

 

2) Τα Οµόλογα ν.3867 δεν είναι επενδυτικά αλλά έχουν δοθεί αντί καταβολής, είναι 

δηλαδή  «ειδικού τύπου»: Τα Οµόλογα του ν.3867 είναι οµόλογα «ειδικού τύπου», καθόσον 

δεν πρόκειται για επενδυτικά οµόλογα. Η έκδοσή των εν προκειµένω Οµολόγων 

αποσκοπούσε στην εξόφληση οφειλών ∆ηµοσίων Νοσοκοµείων. Η απόκτηση των Οµολόγων 

του ν.3867 δεν αποτέλεσε επενδυτική επιλογή των προµηθευτών αλλά τη – στα όρια του 

υποχρεωτικού – διέξοδο για την ικανοποίηση των ως άνω απαιτήσεών τους από τα  ∆ηµόσια 

Νοσοκοµεία. Ως εκ τούτου, η υπαγωγή των Οµολόγων του ν.3867 στο PSI 2, είχε ως 

αποτέλεσµα να υποστούν οι κάτοχοί τους τις συνέπειες µίας επενδυτικής επιλογής, την οποία 

ουδέποτε πραγµατοποίησαν αλλά στην οποία εξαναγκάστηκαν. 

 

3) Οι κάτοχοι των Οµολόγων του Ν.3867 έχουν ήδη υποστεί αποµείωση της 

ονοµαστικής αξίας των απαιτήσεών τους:  Τα Οµόλογα του ν.3867 εκδόθηκαν το 2010 για 

να καλύψουν εκκαθαρισµένες απαιτήσεις των προµηθευτών κατά των ∆ηµοσίων  
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Νοσοκοµείων που υφίσταντο ήδη από τα έτη 2007, 2008 και 2009, και οι οποίες εξοφλούντο 

αντίστοιχα σε βάθος χρόνου µεγαλύτερο της τετραετίας, ήτοι το 2011, 2012 και 2013. 

Πρόκειται δηλαδή για απαιτήσεις, οι οποίες καίτοι ληξιπρόθεσµες θα εξοφλούντο άτοκα 

(zero coupon) µετά από τεσσεράµισι έτη από τη γένεσή τους, µε αντίστοιχο 

χρηµατοοικονοµικό κόστος για τους προµηθευτές. Εποµένως, η υπαγωγή των Οµολόγων του 

Ν.3867 στο PSI 2 συνεπάγεται αυτοµάτως ακόµη µεγαλύτερη ζηµία των κατόχων τους, που 

έχουν ήδη απολέσει σηµαντικότατο µέρος των αρχικών απαιτήσεών τους. 

   

4) Κίνδυνος επιβίωσης εταιρειών και διακοπής εφοδιασµού των Νοσοκοµείων: Η 

χρονίζουσα αδυναµία των ∆ηµοσίων Νοσοκοµείων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους 

έναντι των προµηθευτών τους σε συνδυασµό µε την υπαγωγή των Οµολόγων του ν.3867 στο 

PSI 2 θέτει ευθέως εν κινδύνω την επιβίωση των προµηθευτών και κατ’ επέκταση τον οµαλό 

εφοδιασµό των ∆ηµοσίων Νοσοκοµείων. Όσοι εκ των προµηθευτών έχουν ενεχυριάσει τα 

οµόλογα που έλαβαν έναντι τραπεζικού δανεισµού για τη χρηµατοδότηση της λειτουργίας 

τους, αντιµετωπίζουν – εκ νέου – κίνδυνο επιβίωσης από την αιφνίδια και ακούσια 

αποµείωση της ονοµαστικής αξίας των Οµολόγων του ν.3867, που αποµειώνει αντίστοιχα τα 

καλύµµατα στο δανεισµό τους. Η υπαγωγή των οµολόγων αυτών στο PSI ισοδυναµεί µε 

οριστική αποκοπή των επιχειρήσεων από την ροή πιστώσεων µε αποτέλεσµα να 

καταρρεύσουν υπό το βάρος χρεών που είναι αδύνατον να αναχρηµατοδοτηθούν.  

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Η υπαγωγή των οµολόγων των φαρµακευτικών επιχειρήσεων στο PSI δεν αποτελεί µόνο µια 

άδικη και καταστροφική εξέλιξη για έναν δυναµικό κλάδο της οικονοµίας, που στηρίζει την 

ανάπτυξη της χώρας, αλλά έχει και ευρύτατες επιπτώσεις στην φαρµακευτική αγορά αφού θα 

προκαλέσει ελλείψεις φαρµάκων. ∆εδοµένης της κρισιµότητας της κατάστασης, ο ΣΦΕΕ θα 

ήθελε να γνωρίζει τη θέση της Νέας ∆ηµοκρατίας επί του ως άνω θέµατος και συγκεκριµένα 

το χρονοδιάγραµµα και τον τρόπο µε τον οποίο σκοπεύετε να το αντιµετωπίσετε.  

Πιστεύουµε ότι µετά την εξέταση του θέµατος θα λάβετε τις αποφάσεις εκείνες που 

αποκαθιστούν τη δικαιοσύνη και διασφαλίζουν την αναπτυξιακή πορεία ενός κλάδου που 

µπορεί να συνεισφέρει τα µέγιστα στην ανόρθωση της οικονοµίας της χώρας µας.  

 

Με εκτίµηση, 

 

 

 

 

        

 

 

Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής             Κώστας Ευριπίδης 

          Πρόεδρος             Αντιπρόεδρος 


