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Κύριε Πρόεδρε, 
 
Σε συνέχεια της τελευταίας συνάντησής μας και τη συνεννόηση μεταξύ ημών 
για την έναρξη διαπραγμάτευσης σε σειρά θεμάτων που εκκρεμούν ανάμεσα 
σε εσάς και το Υπουργείο, σας παραθέτω τα παρακάτω προκειμένου να 
τύχουν κοινής επεξεργασίας ώστε να καταλήξουμε σε ένα δίκαιο σύμφωνο 
συνεργασίας.  
 
Είναι γνωστό ότι η χώρα μας βίωσε χρόνια υπερβολής έως εκτροπής της 
φαρμακευτικής δαπάνης. Από από το γεγονός αυτό είναι βέβαιο ότι κάποιοι 
ωφελήθηκαν αλλά το ελληνικό κράτος έχασε. Επίσης, είναι γνωστό ότι με 
γνωστούς νομιμοφανείς ενδεχομένως τρόπους υπήρξε ένα καθεστώς 
φορολογικής ασυλίας των εμπλεκομένων που επέτρεψε ο τζίρος τους να μην 
μετουσιωθεί στα προσδοκόμενα φορολογικά έσοδα για τη χώρα. Η 
κατάσταση αυτή  αγγίζει τα όρια της πρόκλησης  αν συγκριθεί με πίνακες 
σχέσης τζίρου / κερδών άλλων ευρωπαικών χωρών.  
 
Η σημερινή συγκυρία απαιτεί όχι μόνο να αναδειχτούν αλλά και να 
διορθωθούν οι στρεβλώσεις του παρελθόντος προκειμένου να δημιουργηθεί 
το κατάλληλο περιβάλλον που θα διασφαλίζει τη δημόσια υγεία, την 
επιχειρηματική ανάπτυξη, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των 
ασφαλιστικών ταμείων και τη φορολογική δικαιοσύνη . Η πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου επιθυμεί να προχωρήσει μαζί σας σε μια παραγωγική, 
δημιουργική συνεργασία επ’ ωφελεία όλων. Αυτό σημαίνει ότι ένα νέο θεσμικό 
πλαίσιο θα ορίζει τις σχέσεις μας και θα εμπεδώνει το αίσθημα της 
διαφάνειας, της καλής πίστης και του σεβασμού των δικαιωμάτων της κάθε 
πλευράς.  
 
Κατόπιν των ως άνω και αυτών που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα θέτουμε 
προς διαβούλευση την εξής θεματολογία αναμένοντας τις προτάσεις σας: 
 

1) ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ / Φ.Υ.Κ. 
 

α) Δημιουργία πλαισίου σταθερότητας των τιμών σε ορίζοντα τετραετίας 
γεγονός που θα διασφαλίσει ότι η Ελλάδα ως χώρα αναφοράς θα πάψει να 
συνιστά πόλο δημιουργίας αστάθειας και εκπλήξεων και θα προσφέρει 
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σπουδαίο οικονομικό πλεονέκτημα στους εμπλεκόμενους από το οποίο 
προσδοκούμε και το σχετικό μερίδιο .  
β) Αναμόρφωση του πλαισίου των rebates στοχεύοντας στην ενδυνάμωση 
των επιστροφών μέσω του δίκαιου και αναλογικού rebate όγκου.  
γ)  Η ραγδαία αύξηση του κόστους των Φ.Υ.Κ. τα τελευταία χρόνια μεσω της 
σχετικής λίστας που κατά κοινή ομολογία υπόπτως γιγαντώθηκε με την 
ενσωμάτωση εκατοντάδων φαρμάκων πολλών εκ των οποίων 
αποζημιώνονται σε όλες τους τις ενδείξεις σε αντίθεση με το καθεστώς 
αποζημίωσης άλλων χωρών, οδήγησε στην απόφασή μας εκτάκτως για το 
2015 τουλάχιστον να εφαρμοστεί κλειστός προυπολογισμός στην κατηγορία 
αυτή. Είμαστε διαθέσιμοι να προχωρήσουμε σε ανασχεδιασμό της σχετικής 
λίστας ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιούμε την επιτροπή διαπραγμάτευσης του 
ΕΟΠΥΥ προκειμένου επιτέλους να προκύψει σηματική εξοικονόμηση μέσω 
των εργασιών της.  
 

2) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ  
 
α) Η δύσκολη συγκυρία που διανύουμε απαιτεί την άμεση αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης που έχει ως οδυνηρή συνέπεια την ύπαρξη 2,500,000 
ανασφαλίστων. Προσδοκούμε στη έκτακτη στήριξή σας προκειμένου η χώρα 
από την οποία τα προηγούμενα χρόνια δραστηριοποιηθήκατε επιτυχώς, να 
καταφέρει να συνδράμει την κατηγορία αυτή των συμπολιτών μας και να τους 
διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση στη θεραπεία τους. 
β) Ειδική μέριμνα θα επιθυμούσαμε να υπάρξει με τη στήριξή σας για τις 
κατηγορίες των αντικαρκινικών και αντιρετροϊκών φαρμάκων.  
 

3) ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 
 
  Ενδυνάμωση του στόχου παραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Η 
χώρα μας διαθέτει μονάδες υψηλού επιπέδου στην παραγωγή φαρμάκων. 
Επιθυμούμε  να δρομολογηθεί εκ μέρους σας ειλικρινής προσπάθεια στην 
κατεύθυνση της ένταξης της ελλάδας στον ´παραγωγικό ᾽σχεδιασμό των 
εταιρειών σας είτε με τη δημιουργία καινούργιων μονάδων είτε με τη 
μεταφορά προς παραγωγή σε υφιστάμενα ελληνικά εργοστάσια ενός 
ποσοστού  των φαρμάκων που οι εταιρείες σας πωλούν στη χώρα μας. 
 

4) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 
 
  Υπενθυμίζουμε για όσους έχουν πρόσκαιρο συμφέρον να το λησμονούν , ότι 
η φαρμακευτική δαπάνη είναι στη δικαιοδοσία του Υπουργείου υγείας το 
οποίο και έχει ισχυρή θέληση να συνδιαμορφώσει τις εξελίξεις για τη 
φορολογική παρουσία και ανταποδοτικότητα των εταιρειών του 
φαρμακευτικού κλάδου. Επιθυμούμε το σύνολο των ρυθμίσεων μας 
(τιμολόγηση, επιστροφές κλπ ) να συνεκτιμήσει με ειλικρίνεια τις επιπτώσεις 
στη σχετική αγορά , όμως έχουμε την απαίτηση οι εταιρείες που προσδοκούν 
να λαμβάνουν ποσοστό της φαρμακευτικής δαπάνης που διαχειρίζεται το 
Υπουργείο μας να δραστηριοποιούνται φορολογικά με την ειλικρίνεια που το 
κάνουν σε άλλες ευρωπαικές χώρες.  
 



Κύριε Πρόεδρε,  σας υποβάλλω την ως άνω θεματολογία, η οποία αν 
αντιμετωπιστεί από όλους με ειλικρίνεια , αυτοκριτική και σεβασμό απέναντι 
στη χώρα μας και τη συγκεκριμένη συγκυρία θα μπορούσε να αποτελέσει τη 
χρυσή ευκαιρία για τη δημιουργία ενός  δίκαιου και σταθερού περιβάλλοντος. 
Η βούλησή μας είναι να δομήσουμε ένα Υπουργείο που θα σέβεται τις 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο θα απαιτεί όμως και από αυτές 
να σέβονται τη χώρα μας και τις ανάγκες της. Αναμένουμε με πραγματική 
διάθεση συνεργασίας τις στοιχειοθετημένες προτάσεις σας στην ως άνω 
θεματολογία.  
 
 

 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 
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