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6 Απριλίου 2020
Κύριο Κωνσταντίνο Ιωάννου
Υπουργό Υγείας
Λευκωσία
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,
Τις τελευταίες μέρες λαμβάνουμε αυξημένα παράπονα από Φαρμακοβιομηχανίες, μέλη
μας, ότι μια σειρά αποφάσεων/διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας φαίνεται να τους
δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των
εργασιών τους, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι βιομηχανίες αυτές είναι κατά κύριο
λόγο εξαγωγικές βιομηχανίες.
Θέλουμε από την αρχή να σας διαβεβαιώσουμε ότι, όλες ανεξαίρετα οι ντόπιες
βιομηχανίες αναγνωρίζουν, αποδέχονται και δεσμεύονται ότι θα συνεργαστούν με το
Υπουργείο προκειμένου να παράξουν και να αποθηκεύσουν όποια προϊόντα και σε ότι
ποσότητες θεωρούνται αναγκαίες για προστασία του εγχώριου πληθυσμού. Αρκετές
μάλιστα από αυτές, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των στιγμών, έχουν προσφέρει ή
είναι πρόθυμες να προσφέρουν είτε εντελώς δωρεάν είτε σε τιμές κόστους, αρκετά από
αυτά τα προϊόντα.
Πρέπει ωστόσο να γίνει αντιληπτό και από πλευράς του κράτους, ότι θα πρέπει
ταυτόχρονα να τους δοθεί η ευχέρεια να μπορούν να προγραμματιστούν σωστά
προκειμένου να ικανοποιήσουν τις πιο πάνω ανάγκες αλλά και την ίδια στιγμή να
μπορούν να εξυπηρετούν και τους πελάτες τους στο εξωτερικό με τις παραγγελίες που
δέχονται.
Ας μην ξεχνούμε ότι με την κάθετη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας στην
εγχώρια αγορά, οι εξαγωγές αποτελούν σήμερα σημαντικότατο στοιχείο στην ενίσχυση
των οικονομικών του κράτους και ως εκ τούτου θα πρέπει όχι μόνο να διευκολύνονται
αλλά να τύχουν και ιδιαίτερης στήριξης.
Εν’ όψει των πιο πάνω ζητούμε όπως:
(α)

Το κράτος προβεί στον ακριβή προσδιορισμό των φαρμακευτικών προϊόντων
που επιθυμεί να δεσμευθούν για την κυπριακή αγορά καθώς και των
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εκτιμώμενων αντίστοιχων ποσοτήτων, ώστε σε συνεννόηση με τη βιομηχανία να
διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα τους.
(β)

Από την στιγμή που θα εξασφαλιστεί το (α) πιο πάνω, θα πρέπει να επιτραπεί
στις βιομηχανίες να χρησιμοποιούν ελεύθερα τις διαθέσιμες πρώτες ύλες ώστε να
ικανοποιήσουν τις παραγγελίες από το εξωτερικό. Να σημειωθεί ότι και οι πρώτες
ύλες έχουν ημερομηνία λήξης και σε περίπτωση που δεσμευθούν και δεν
χρησιμοποιηθούν μπορεί να καταστραφούν με όποιες οικονομικές επιπτώσεις
δύναται να έχει αυτό.

(γ)

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες στο στάδιο της
εξαγωγής να είναι ταχείς και υποβοηθητικοί ώστε να διευκολύνεται η φόρτωση
των εμπορευμάτων έγκαιρα και να μην χάνονται προθεσμίες. Έχουν φθάσει
κοντά μας συχνές αναφορές ότι υπάρχει αχρείαστη καθυστέρηση από τους
εντεταλμένους λειτουργούς του κράτους, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώνονται
έγκαιρα οι εν λόγω διαδικασίες. Ως αποτέλεσμα τούτου, χάνονται προθεσμίες
παράδοσης των εμπορευμάτων, αφήνοντας τις βιομηχανίες μας εκτεθειμένες
έναντι των πελατών τους.

Όπως καταλαβαίνετε κύριε Υπουργέ, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για υλοποίηση των
πιο πάνω, να είστε βέβαιοι ότι ακόμα και αυτές οι βιομηχανίες που εκ των πραγμάτων
έχουν τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας, θα υποστούν μείωση του κύκλου
εργασιών τους και θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε αναστολή των εργασιών τους
με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο στα αποθέματα επάρκειας φαρμάκων όσο και στα ταμεία
του κράτους.
Βέβαιος για την άμεση παρέμβασή σας, διατελώ,
Με εκτίμηση,

Μάριος Τσιακκής
Γενικός Γραμματέας
Κοιν.: Κύριο Κωνσταντίνο Πετρίδη, Υπουργό Οικονομικών
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