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Επίσκεψη του κοινοβουλευτικού εκπρόσωπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Π. Κουρουμπλή στον
Εισαγγελέα Εφετών κ. Ι. Ντογιάκο για την υπόθεση της τεχνητής έλλειψης φαρμάκων

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Π. Κουρουμπλής κλήθηκε και κατέθεσε
σήμερα στον Εισαγγελέα Εφετών κ. Ι. Ντογιάκο για την υπόθεση της τεχνητής έλλειψης
φαρμάκων στην ελληνική αγορά. Υπενθυμίζεται ότι λίγους μήνες νωρίτερα, και
συγκεκριμένα στις 7/12/2012, ο Π. Κουρουμπλής είχε επισκεφθεί τον Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου κ. Ι. Τέντε στον οποίο κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για το ζήτημα της
τεχνητής έλλειψης φαρμάκων και την έκθεση σε κίνδυνο της ζωής των ασθενών.
Ο Π. Κουρουμπλής στην κατάθεσή του μεταξύ άλλων τόνισε ότι «οι πολυεθνικές του
φαρμάκου δεν διστάζουν να θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές χιλιάδων συμπολιτών μας μπροστά
στην εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων. Η δε εκ μέρους τους τεχνητώς
προκληθείσα έλλειψη φαρμάκων δεν θέτει μόνο σε κίνδυνο τη ζωή ασθενών όπως οι
καρκινοπαθείς - βυθίζοντάς τους στη βάσανο της ανασφάλειας- αλλά παραβιάζει
προκλητικά την υποχρέωσή τους που απορρέει από την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή
νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία οι φαρμακευτικές υποχρεούνται να παρέχουν πίστωση
διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών στα φαρμακεία, στους φαρμακεμπόρους και στους
συνεταιρισμούς και να διοχετεύουν στην αγορά ποσότητες μεγαλύτερες τουλάχιστον κατά
25% από την τρέχουσα συνταγογραφική ανάγκη».
Ο Π. Κουρουμπλής επεσήμανε ότι «οι εν λόγω εταιρείες -που, σημειωτέον, δεν παράγουν
στην Ελλάδα αλλά απλώς διακινούν πρωτότυπα κυρίως φάρμακα- ενώ έχουν τζίρο στην
Ελλάδα πάνω από 3,5 δισ. ευρώ, όλως παραδόξως παρουσιάζουν ζημιές στην πλειοψηφία
τους. Πού είναι άραγε το ΣΔΟΕ; Έτσι παρουσιάζει έλλειμμα ο προϋπολογισμός. Και ενώ οι
συγκεκριμένες εταιρείες, παραβιάζοντας τον υγιή ανταγωνισμό, επιβάλλουν στο ελληνικό
κράτος τη μη λειτουργία του θεσμού της παράλληλης εισαγωγής και εξαγωγής φαρμάκου,
την ίδια στιγμή παρατηρείται πρόβλημα στη διάθεση φαρμάκων ακόμα και αυτών που έχει
απαγορευτεί η εξαγωγή τους».
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, πρόσθεσε ότι «για το θέμα αυτό ο
ελληνικής καταγωγής ευρωβουλευτής της Γερμανίας κ. Γ. Χατζημαρκάκης έχει καταθέσει
σχετική ερώτηση στο ευρωκοινοβούλιο, ενώ το γραφείο του Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς
της Ε.Ε. Μισέλ Μπαρνιέ από τις 25 Μαρτίου έχει ξεκινήσει έρευνα για το εάν προκύπτει
ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού και παρεμπόδισης της ελεύθερης ενδοκοινοτικής
διακίνησης. Ποιους άραγε προστατεύει η μη λειτουργία του θεσμού της παράλληλης
εισαγωγής και εξαγωγής φαρμάκου; Την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικονομία ή
εκείνους που ορίζουν τις τιμές στο επίπεδο που επιθυμούν γιατί με τον τρόπο αυτό και
περισσότερα κερδίζουν και οι τιμές των φαρμάκων σε άλλες χώρες επηρεάζονται,
δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι χώρα αναφοράς; Γα ποιο λόγο ο ΕΟΦ στην ιστοσελίδα του
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έκανε ειδική μνεία για την "αυτοεξαίρεση" της Ελλάδας από το παγκόσμιο σύστημα των
τιμών αναφοράς;
Χαρακτηριστικά, ο Π. Κουρουμπλής ανέφερε ως παράδειγμα την περίπτωση φαρμάκου που
στην Ελλάδα κοστίζει 21,86 ευρώ και με τη διαδικασία παράλληλης εισαγωγής φαρμάκου
μπορεί να εισαχθεί με 8,5 ευρώ. «Γιατί άραγε ο ΕΟΦ δεν διευκολύνει τη διαδικασία
αρνούμενος κατ' ουσίαν να δώσει τιμή στο προϊόν και να διεκδικήσει ως μεγαλύτερο rebate
(ποσοστό επιστροφής στα ασφαλιστικά ταμεία) κατά το γερμανικό πρότυπο; Από μια
τέτοια διαδικασία θα ωφεληθεί ή όχι το ελληνικό κράτος;» πρόσθεσε.
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