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Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε να επανέλθουµε στο φλέγον ζήτηµα της
ανάγκης άµεσης έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα προβλέπει τον
τρόπο εξόφλησης των εκκρεµών χρεών του ΕΟΠΥΥ του έτους 2011 προς του
προµηθευτές του.
Όπως ήδη γνωρίζετε, ο κλάδος των φαρµακευτικών επιχειρήσεων βρίσκεται σε
πιστωτική ασφυξία διακινδυνεύοντας τη βιωσιµότητα ολόκληρου του κλάδου. Σας
υπενθυµίζουµε ότι οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις έχουν τον τελευταίο καιρό πληγεί
µε µία σειρά ιδιαίτερα επαχθών µέτρων, όπως:
•

Οι φαρµακευτικές εταιρείες ανέµεναν να εισπράξουν το 100% της αξίας των
προ-PSI οµολόγων που αναγκάστηκαν να λάβουν προς εξόφληση χρεών
παρελθόντων ετών. Ωστόσο µετά το PSI, το 53,5% της ονοµαστικής αξίας των
οµολόγων διεγράφη, ενώ το 31,5% λήγει εντός των εποµένων 30 ετών, χωρίς
φορολογική αναγνώριση της ζηµίας που προκλήθηκε.

•

Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις είναι ο µοναδικός κλάδος µε µηδενικές
εισπράξεις από τον ΕΟΠΥΥ σε αντίθεση µε όλους τους υπόλοιπους κλάδους.

•

Με την καθοριστική συµβολή των φαρµακευτικών επιχειρήσεων (µειώσεις
τιµών, rebates, clawback κλπ.) η φαρµακευτική δαπάνη έχει µειωθεί τα
τελευταία 3 χρόνια κατά 45%. Επιπλέον, το 2011 οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις
κατέβαλαν το υπέρογκο ποσό των 262 εκ. ευρώ εν είδει clawback.

•

Mεν έχει εκδοθεί κανένα +ελτίο Τιµών µε νέα προϊόντα εδώ και 2 χρόνια
εµποδίζοντας µε τον τρόπο αυτό την πρόσβαση των ελλήνων ασθενών σε νέες
καινοτόµες θεραπείες και αποτρέποντας ένα σταθερό και βιώσιµο περιβάλλον
για τη διατήρηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
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Κύριε Υπουργέ,
Για όλους τους ανωτέρω λόγους και για την εξοµάλυνση της κείµενης κατάστασης,
είναι απολύτως απαραίτητο:
 να εκδοθεί άµεσα η εν λόγω Υπουργική Απόφαση, η οποία, όπως ρητώς
µας διαβεβαιώσατε κατά την 22/1/2013 συνάντησή µας και όπως
αµοιβαίως συµφωνήθηκε µεταξύ όλων των αρµόδιων Υπουργείων, θα
προβλέπει ότι για τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις επιβάλλεται έκπτωση
1% για την εξόφληση των παλαιών εκκρεµών χρεών του ΕΟΠΥΥ έως
31/12/2011
 να προχωρήσει η εκταµίευση των χρηµάτων, που είναι διαθέσιµα στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να εξοφληθούν τα υπόλοιπα χρέη του
ΕΟΠΥΥ από 1/1/2012 έως 30/9/2012 καθώς και όλα τα χρέη των
νοσοκοµείων έως 30/9/2012. Αναφορικά µε τα µη εκκαθαρισµένα, αυτά
µπορούν να πληρωθούν άµεσα στις φαρµακευτικές εταιρείες µε υπεύθυνη
δήλωση, ενώ τυχόν διαφορές που θα προκύψουν, θα µπορούν να
διευθετηθούν µε εκκαθάριση των επόµενων µηνών.
Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις εφόσον τηρηθούν τα ανωτέρω, θα είναι σε θέση να
συνεχίσουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να διασφαλιστεί
η οµαλή λειτουργία της αγοράς.

Με κάθε εκτίµηση,

Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής
Πρόεδρος

Κώστας Ευριπίδης
Αντιπρόεδρος
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