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κ. Γ. Βαρουφάκη, Υπουργό Οικονομικών 
κ. Γ. Σταθάκη, Υπουργό Οικονομίας 
κ. Γ. Στουρνάρας, Πρόεδρο Τράπεζας της Ελλάδος 
κ. Π. Κουρουμπλή, Υπουργό Υγείας 
 
Κοιν.  
κ. Δ. Μάρδας, Υφυπουργός Οικονομικών 
κα. Κ. Αντωνίου, Πρόεδρος ΕΟΦ 
κ. Δ. Κοντό, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ 

Χαλάνδρι, 3 Ιουλίου 2015 
 

Θέμα: Διευθέτηση δυσλειτουργιών στην φαρμακευτική αλυσίδα 
 

 
Αξιότιμοι κύριοι,  

Σε συνέχεια της χθεσινής μας συνάντησης και κατόπιν επαφής και περαιτέρω διερεύνησης με 

τις φαρμακευτικές εταιρείες – μέλη μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις έντονες 

δυσκολίες που έχουν προκύψει, λόγω του κλεισίματος των τραπεζών, στα εξής θέματα: 

1. Τα υποκαταστήματα των τραπεζών δεν είναι ενημερωμένα αναφορικά με την 

εσπευσμένη διαδικασία για την εισαγωγή φαρμάκων – πρώτων υλών και δεν έχουν 

κυκλοφορήσει ακόμα οι σχετικές αιτήσεις – φόρμες, καθυστερώντας σημαντικά την 

τροφοδοσία της αλυσίδας. 

2. Οι τράπεζες δεν αποδέχονται την κατάθεση των επιταγών από καμία εταιρεία της 

αλυσίδας φαρμάκου, με αποτέλεσμα την έντονη δυσχέρεια στις εμπορικές συναλλαγές 

και κατ’ επέκταση σημαντικές καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση νέων παραγγελιών. 

3. Δεδομένου ότι αρκετά από τα ενδιαφερόμενα μέλη της αλυσίδας φαρμάκου δεν έχουν 

προβλέψει ή δεν έχουν ενεργοποιήσει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω e-banking, 

θα πρέπει να διευκολυνθούν οι όποιες αιτήσεις για νέες συνδέσεις και ενεργοποιήσεις 

λογαριασμών.   

4. Παρατηρούνται μεγάλες ελλείψεις σε μπλοκ επιταγών και θα πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα στην έκδοση νέων μπλοκ για τη διευκόλυνση των συναλλαγών.  

5. Τέλος, δεδομένου ότι αρκετές από τις διαδικασίες στον ΕΟΦ χρειάζονται καταβολή 

παραβόλων, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε να αρχίσει να δέχεται ο ΕΟΦ τις καταθέσεις 

χορήγησης & τροποποίησης φαρμακευτικών προϊόντων ανεξάρτητα από την έκδοση 

τους, δεδομένης της περιορισμένης ρευστότητας στις φαρμακευτικές εταιρείες και της 

περιορισμένης λειτουργίας της Τράπεζας Ελλάδος από την οποία ήδη σήμερα δεν 

μπορούμε να εκδώσουμε παράβολα. Σε αντίθετη περίπτωση η λειτουργία των 

εγκριτικών διαδικασιών εθνικών και ειδικότερα των Ευρωπαϊκών θα διακοπεί, με 



Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. 210 6891101 – FAX 210 6891060 

www.sfee.gr 

αποτέλεσμα η Ελλάδα να μπλοκάρει τις διαδικασίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης και 

Αποκεντρωμένης Διαδικασίας  για όλες τις υπόλοιπες χώρες. 

 

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία της 

αγοράς και η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών, όπως έχουμε δεσμευτεί, σε αυτή τη 

δύσκολη στιγμή.  

  

Με εκτίμηση, 

      

Πασχάλης Αποστολίδης    Μιχάλης Χειμώνας 

Πρόεδρος ΣΦΕΕ     Γενικός Διευθυντής  ΣΦΕΕ 

  


