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Χαλάνδρι, 23 Ιουλίου 2012 
Αγαπητέ κύριε Τούντα, 
 
Την τελευταία τριετία οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις βάλλονται από οµοβροντία 
µέτρων, κούρεµα οµολόγων (ζηµιά € 1δις), χρέη ∆ηµοσίου προς τις 
φαρµακευτικές επιχειρήσεις (€ 1,65 δις), rebates, καθήλωση των τιµών των 
φαρµάκων µεταξύ των χαµηλοτέρων της Ε.Ε. κλπ. 
 
Παράλληλα, από το 2009, τα τελευταία τρία χρόνια, η φαρµακευτική δαπάνη βαίνει 
µειούµενη κατά 45%, µε ανάλογο φυσικά αντίκτυπο στο σύνολο των εταιρειών του 
κλάδου. 
 
Εν µέσω αυτού του εξαιρετικά δυσµενούς κλίµατος, οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις 
καταβάλλουν στον ΕΟΦ µεγάλα ποσά για παράβολα ανταποδοτικού χαρακτήρα, 
ενώ οι παρεχόµενες από τον ΕΟΦ υπηρεσίες δεν έχουν την ανάλογη 
ανταποδοτικότητα. 
 
Συγκριτικός έλεγχος των παραβόλων (τελών) που καταβάλλονται στον ΕΟΦ σε 
σχέση µε αυτά που καταβάλλονται στους αντίστοιχους εθνικούς οργανισµούς 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών µε υψηλότερο ΑΕΠ, δείχνει ότι στην Ελλάδα οι 
φαρµακευτικές επιχειρήσεις καταβάλλουν για τις ίδιες διαδικασίες πολύ υψηλότερα 
ποσά. 
 
Τα παράβολα του ΕΟΦ συγκαταλέγονται µεταξύ των υψηλότερων σε σχέση µε 
αυτά των άλλων χωρών της Ε.Ε., ενώ το ύψος τους θα πρέπει να είναι ανάλογο 
προς το ύψος των παραβόλων σε χώρες µε ΑΕΠ ανάλογο αυτού της Ελλάδος και 
ανάλογο µέγεθος αγοράς, όπως είναι η Πορτογαλία, η Τσεχία και η Σλοβενία. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά δυσµενή για τη χώρα και τις επιχειρήσεις 
συγκυρία, πιστεύουµε ότι είναι εκ των ων ουκ άνευ ο εξορθολογισµός του ύψους 
των παραβόλων µε µείωσή τους από 1/9/2012 κατά 35%.  
 
Με εκτίµηση, 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Βλόντζος           Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής 
Αντιπρόεδρος           Πρόεδρος 

 


