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Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ, 

 

Ο στόχος της µείωσης της φαρµακευτικής δαπάνης έχει µέχρι σήµερα εξυπηρετηθεί µε αλλεπάλληλα 

µέτρα που έχουν απορρυθµίσει πλήρως τη φαρµακευτική αγορά και που εξωθούν πολλές 

επιχειρήσεις στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας στα όρια της βιωσιµότητας.  

 

Στο πλαίσιο των επικείµενων συναντήσεων σας µε τους εκπροσώπους της Τρόικας και προς 

αποφυγή δηµιουργίας εντυπώσεων που θα οδηγούσαν σε λανθασµένες αποφάσεις, θα θέλαµε να 

τονίσουµε τα εξής:  

 

• Σύµφωνα µε πρόσφατους υπολογισµούς από τον ΕΟΠΥΥ, η προσπάθεια µείωσης της 

δηµόσιας φαρµακευτικής δαπάνης βρίσκεται εντός των στόχων που έχουν τεθεί για το 2012. 

Συγκεκριµένα, η συνολική δαπάνη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αφαιρουµένου του 

ΦΠΑ και εφαρµοζοµένων όλων των εκπτώσεων και αφαιρέσεων που αφορούν στα 



νοσοκοµειακά φάρµακα και στις πραγµατικές επιστροφές από τα φαρµακεία, διαµορφώνεται 

ως εξής:   

 

• Λαµβάνοντας υπ’όψιν το γεγονός ότι η φαρµακευτική δαπάνη ήταν µειωµένη κατά 40% για 

τους µήνες Μάϊο και Ιούνιο, το ποσό της συνολικής φαρµακευτικής δαπάνης για το πρώτο 

εξάµηνο του 2012 δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 1.400.000.000 µε στόχο το ποσό των 

1.440.000.000. 

Όσον αφορά στον συνυπολογισµό του ΦΠΑ στο ποσό-στόχος της φαρµακευτικής δαπάνης 

δεν είναι δυνατόν αυτό να συµπεριλαµβάνεται, γιατί όπως αναφέρει και η έκθεση του ΕΟΠΥΥ 

για το χρέος, αποτελεί και έσοδο και έξοδο του  κράτους παραποιώντας τα δηµόσια 

οικονοµικά στοιχεία. 

• Κατά συνέπεια, θεωρούµε αδιανόητη την εµµονή για εφαρµογή και άλλων µέτρων (π.χ. 

συνταγογράφηση  µε δραστική, Clawback κλπ.), τη στιγµή που η φαρµακευτική αγορά στο 

σύνολό της, βρίσκεται ήδη ένα βήµα πριν την κατάρρευση. Τονίζουµε ότι οι συνέπειες των 

µέχρι σήµερα βίαιων παρεµβάσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν ως τελικούς αποδέκτες 

τους Έλληνες ασθενείς (και ιδίως τους χρονίως πάσχοντες) που βρίσκονται συχνά σε 

απόγνωση στην προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν ακόµη και βασικά πλην όµως 

απαραίτητα φάρµακα.  

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

 

Μπορούµε να υπερβούµε τα φαινοµενικά αδιέξοδα στο χώρο του φαρµάκου, µε τρόπο 

τέτοιο ώστε να πετύχουµε ταυτόχρονα τη µείωση της δαπάνης στα επιθυµητά επίπεδα, 

χωρίς την παραµικρή υποχώρηση στην προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας, αλλά και την 

υγιή ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Με εκτίµηση 

 

 

 

Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής   ∆ηµήτριος ∆έµος Θεόδωρος Αµπατζόγλου 

Πρόεδρος ΣΦΕΕ    Πρόεδρος ΠΕΦ  Πρόεδρος ΠΦΣ 

      

Σταύρος Μπελώνης   Μανώλης Κάτσαρης   

Πρόεδρος ΟΣΦΕ   Πρόεδρος ΠΣΦ   

∆ηµόσια Φαρµακευτική 
∆απάνη 

Ιαν-12 Φεβ-12 Μαρ-12 Απρ-12 

∆απάνη ΕΟΠΥΥ και άλλων 
ταµείων  243.368.687 244.387.758 273.476.510 247.202.797 


