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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ   ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / TO THE GENERAL DIRECTORS 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι/Dear Colleagues. 

  
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 
2015  ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Κ. Φρουζής, ο Γενικός Δ/ντης του ΣΦΕΕ κ. 
Μ. Χειμώνας και ο Γενικός Δ/ντης της EFPIA, κ. Richard 
Bergstrom πραγματοποίησαν προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό 
Υγείας, κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. 
Ξάνθο και τους κ.Παπά και κα. Παπανότη.  
  
Κατά την αρχική συζήτηση ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι οι πολυεθνικές 
φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, 
επωφελήθηκαν από την αλόγιστη κατανάλωση φαρμάκου στην Ελλάδα τα 
τελευταία χρόνια. Τόνισε παράλληλα ότι η διείσδυση των γενοσήμων ήταν 
χαμηλή σε σχέση με άλλες αγορές και η δαπάνη για Φάρμακα Υψηλού 
Κόστους (ΦΥΚ) αυξήθηκε την τελευταία τετραετία από τα 400 στα 850 εκατ. 
ευρώ. Παράλληλα, όσον αφορά στις Κλινικές Μελέτες, ανέφερε ως 
παράδειγμα για την αύξηση των Κλινικών Μελετών την Πορτογαλία και το 
Βέλγιο, όπου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου, η επένδυση στις 
Κλινικές Μελέτες ανέρχεται το €1 δις για την πρώτη και ακόμα περισσότερο 
για τη δεύτερη χώρα.  
  
H τοποθέτηση του ΣΦΕΕ όσον αφορά στις πολυεθνικές είναι ότι 
συνεισφέρουν αντίστοιχα στην οικονομία, μέσω των εργοδοτικών εισφορών 
και των φόρων, των κλινικών μελετών, της παραγωγής σε τοπικά 
εργοστάσια, με co-marketing με τοπικές επιχειρήσεις, με ισάριθμη 
απασχόληση με τις ελληνικές εταιρείες, ενώ ταυτόχρονα οι αναλύσεις 
δείχνουν ότι οι οικονομικές διαφορές μεταξύ πολυεθνικών και εθνικών είναι 
ελάχιστες. Σε μια τελευταία δημοσίευση στις 20 πιο κερδοφόρες εταιρείες οι 
12 είναι πολυεθνικές και αντιπροσωπεύουν το 80% των κερδών των 20. 
 
Όσον αφορά στη δαπάνη για τα ΦΥΚ, ο ΣΦΕΕ τόνισε ότι η δαπάνη έχει πέσει 
σε σχέση με το 2010. Δεν θα μπορούσε εξάλλου να είναι αλλιώς, δεδομένου 
ότι το σύνολο έχει μειωθεί κατά 60% και τα ΦΥΚ αντιπροσωπεύουν περίπου 
το 30%. Παράλληλα, όμως η λίστα του 2010 με τη λίστα του 2014 δεν έχει 
απολύτως καμία σχέση, καθώς από τις 66 δραστικές το 2010, το 2014 είχαμε 
130 δραστικές. Εν κατακλείδι, μεταξύ 2010 και 2014 τα προϊόντα έχουν 
υποστεί μείωση τιμής της τάξης του 23%.  
  
Στο θέμα των Κλινικών Μελετών, στην Πορτογαλία το ποσό των επενδύσεων 
ανέρχεται στα €88εκατ. και όχι στο ποσό που ανέφερε το Υπουργείο. Είπαμε 
όμως ότι υπάρχει ευκαιρία να αυξήσουμε τα ποσά εφόσον απλοποιηθεί το 
σύστημα και νομοθετικά και λειτουργικά αλλά και διαδικαστικά ώστε η 



ταχύτητα απόφασης του από τα κεντρικά των εταιρειών να αυξηθεί 
σημαντικά.  

Ταυτόχρονα, ο ΣΦΕΕ τόνισε την αναγκαιότητα δομικών μεταρρυθμίσεων που 
θα δώσουν χώρο στον προϋπολογισμό για καινοτόμες θεραπείες σε όλους 
τους ασθενείς της πρωτοβάθμιας και των νοσοκομείων. 
  
Τέλος αναφορικά με τις τιμές, ο ΣΦΕΕ έδωσε έμφαση στη ανάγκη 
δημιουργίας ενός προβλέψιμου περιβάλλοντος μέσα από τακτικές πληρωμές, 
χωρίς διακριτική μεταχείριση και στην προστασία των υπολοίπων 
Ευρωπαϊκών χωρών μέσω IRP, από τις τιμές αναφοράς της Ελλάδας. Ο ΣΦΕΕ 
ήταν θετικός στο να εξετάσει την αλλαγή στο σύστημα τιμολόγησης βάσει 
του μέσου όρου των 3 χαμηλότερων χωρών της Ευρωζώνης.  
  
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν:    

·         Στην προσέλκυση επενδύσεων  μέσω της διεξαγωγής Κλινικών 
Μελετών στην Ελλάδα με στόχο την επίτευξη του " 1δις € με ορίζοντα 
5ετίας "....  
·         Στη βελτίωση της πρόσβασης των ελλήνων ασθενών σε 
καινοτόμες θεραπείες και γενόσημα, καθώς και στην εξισορρόπηση 
των αποτελεσμάτων υγείας ώστε να συγκλίνουν με της υπόλοιπης 
Ευρώπης  
·         Στη Βελτίωση της πρόσβασης των ανασφάλιστων ασθενών σε 
καινοτόμα φάρμακα και  θεραπείες  
·         Στη Μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ελλάδα με στόχο την 
προσέλκυση περαιτέρω επενδύσεων  
·         Στη Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης του 
Ελληνικού Συστήματος Υγείας  
·         Στην Παροχή ενός σταθερού και προβλέψιμου περιβάλλοντος 
για το επιχειρείν  

  
Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας δεσμεύθηκε να επανεξετάσει το αίτημα του 
ΣΦΕΕ, για επαναπροσδιορισμό του στόχου της δημόσιας εξωνοσοκομειακής 
δαπάνης για το 2015, αφαιρώντας τον ΦΠΑ, το ΕΚΑΣ και τα εμβόλια. Ο 
ΣΦΕΕ, από τη μεριά του πρότεινε εφόσον υλοποιηθούν τα ως άνω να 
επιμεριστεί το ήμισυ της δαπάνης για τους ανασφάλιστους (δηλ. €175εκατ 
μέσω CB) και παράλληλα να ανέλθει και ο κλειστός προϋπολογισμός στα 
€2,175εκατ μέσα στο 2015.   
  
Τέλος ζητήθηκε από τον ΣΦΕΕ η συνεργασία με ΗΔΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ για την 
ανταλλαγή στοιχείων με στόχο τις αξιόπιστες προβλέψεις και την έγκαιρη 
λήψη δομικών μέτρων όπου χρειάζονται.  
  
Ο Richard Bergstrom αναφέρθηκε στην σημαντική συνεργασία που έχουν 
αναπτύξει οι πολυεθνικές με τις τοπικές φαρμακευτικές εταιρείες μέσω 
της  παραγωγής διαφόρων προϊόντων τους, στην συσκευασία κλπ. 
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βασική προϋπόθεση για την αύξηση των 
επενδύσεων στην χώρα μας μέσω των Κλινικών Μελετών αποτελεί η 
υλοποίηση ουσιαστικών δομικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα επιτρέψουν 



στην χώρα να καταστεί ανταγωνιστική και ελκυστική και σε ξένα ιδιωτικά 
κεφάλαια.   
  
Η συνάντηση αυτή, η οποία έγινε σε θετικό κλίμα, αποτελεί την έναρξη ενός 
εποικοδομητικού διαλόγου με την Κυβέρνηση, ο οποίος είναι βασισμένος στις 
αρχές του σεβασμού και της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο μερών. Μέσα από 
αυτή την πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ, ανοίγει ο δρόμος για την επίτευξη μιας 
επωφελούς συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας για όλα τα μείζονα θέματα 
του κλάδου, με στόχο την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ 
Υπ.Υγείας- ΣΦΕΕ-EFPIA, (όπως άλλωστε συμβαίνει ήδη σε άλλες 15 
ευρωπαϊκές χώρες), το οποίο θα περιλαμβάνει επωφελείς προτάσεις για 
όλες τις πλευρές, και με το οποίο θα διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας.  
 
Το θέμα του Συμφώνου Συνεργασίας θα συζητηθεί διεξοδικά στα επόμενα 
Διοικητικά Συμβούλια του ΣΦΕΕ. 

                                  
Η μετάφραση θα σας σταλεί το συντομότερο δυνατό. 

 


