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Αξιότιµους κ.κ. 
Ν. Πολύζον 
Γενικόν Γραµµατέα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Η. Πλασκοβίτην  
Γενικόν Γραµµατέα Υπουργείου Οικονοµικών 
 

       
Χαλάνδρι, 22 ∆εκεµβρίου 2009 

 
Αγαπητοί Κύριοι, 
 
Σε συνέχεια της χθεσινής µας συνάντησης σας γνωρίζουµε τα εξής: 

1. Οι τιµές των φαρµακευτικών προϊόντων προσδιορίζονται από το 
Κράτος και τα φάρµακα είναι τα µόνα προϊόντα που βρίσκονται σε 
κρατική διατίµηση. 

2. Οι τιµές αυτές είναι οι χαµηλότερες στην Ευρώπη και είναι 
καθηλωµένες από το 1997. 

3. Οι εν προκειµένω νοσοκοµειακές τιµές είναι ήδη µειωµένες κατά 13% 
συν 2% από τις επίσηµες χονδρικές τιµές.  

4. Το συσσωρευµένο χρέος συµπληρώνει ήδη πέντε έτη καθυστέρησης.  

Με βάση τα ανωτέρω ο ΣΦΕΕ συναισθανόµενος τη δηµοσιονοµική δυσχέρεια 
στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, τη σοβαρή προσπάθεια της Κυβέρνησης 
να επιλύσει ένα ιδιαίτερα µεγάλο πρόβληµα των φαρµακευτικών επιχειρήσεων 
και παρόλες τις έκτακτες επιβαρύνσεις που έχουν αντιµετωπίσει οι 
φαρµακευτικές επιχειρήσεις (π.χ. έκτακτη εισφορά) δηλώνει: 
 

Α) Χρέη από 01-01-2005 έως 30-06-2007 και παλαιοτέρων ετών  

Λόγω της µεγάλης καθυστέρησης πληρωµής των ποσών που αντιστοιχούν σε 
αυτή την περίοδο αλλά και λόγω της υψηλής επιβάρυνσης η οποία υπερβαίνει 
το 63% (βλ. Μελέτη ΣΦΕΕ από 17-12-2009), ο ΣΦΕΕ προτείνει να 
εξοφληθούν τα χρέη προς τα µέλη του ως έχουν, δηλαδή χωρίς έκπτωση 
αλλά και χωρίς απαίτηση από τις επιχειρήσεις καταβολής νοµίµων τόκων.  

Β) Χρέη από 01-07-2007 µέχρι 31-12-2008  

Ο ΣΦΕΕ θα προτείνει προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις να συνεισφέρουν 
στην εθνική αυτή προσπάθεια αποδεχόµενες µια εφάπαξ έκπτωση 2,10 % επί 
του αντιστοίχου χρέους παραιτούµενες από τις απαιτήσεις τους για την 
είσπραξη νοµίµων τόκων, αγωγών κλπ. 
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Γ) Χρέη από 01-01-2009  

Ο ΣΦΕΕ ζητά να τηρηθεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα 166/2003 που προβλέπει 
αποπληρωµή των συναλλαγών εντός 60 ηµερών. Άλλως το ίδιο διάταγµα  
προβλέπει στο άρθρο 4 §4 επιβολή τόκων.   

∆) Από 01-01-2010 ο ΣΦΕΕ προτείνει σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης να εξεύρει µόνιµη και διαρκή λύση για την 
εξόφληση των τιµολογίων προµηθειών των νοσοκοµείων σύµφωνα µε τις 
ρυθµίσεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 166/2003. 

 

 

Με εκτίµησιν, 

 

 

 

∆ιονύσιος Φιλιώτης      Βασίλειος Νειάδας 

Προέδρος ΣΦΕΕ      Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ 


