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Προς  
τον Αξιότιµο 
κ. Ανδρέα Λοβέρδο 
Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 
Κοιν.: κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Υπουργό Οικονοµικών 
 κ. Φ. Σαχινίδη, Υφυπουργό Οικονοµικών 

κ. Μ. Τιµοσίδη, Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
κ. Π. Ευθυµίου, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο ΠΑΣΟΚ 
κ. Η. Πλασκοβίτη, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Οικονοµικών 

           κ. Ν. Πολύζο, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Υγείας & Κ. Α. 
           κ. Αντ. ∆ηµόπουλο, Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας 
  
              

Χαλάνδρι, 12 Μαΐου 2011 
 
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
 
Ο ΣΦΕΕ επανέρχεται στο οξύ πρόβληµα της συσσώρευσης χρεών στα 
κρατικά νοσοκοµεία. Ενώ διανύουµε τον πέµπτο µήνα του 2011 δεν έχουν 
ακόµη εξοφληθεί τα τιµολόγια του 2010 και δεν έχει οµαλοποιηθεί η ροή 
πληρωµών για το πρώτο τρίµηνο του 2011 - όπως φαίνεται στην αναλυτική 
έκθεση, που σας επισυνάπτουµε και η οποία αφορά στα χρέη από 1-1-2010 
µέχρι και 31-3-2011.  
 
Το συνολικό ύψος των πωλήσεων φαρµάκων προς τα δηµόσια νοσοκοµεία 
ανέρχεται σε 1,194 δις ευρώ, από τα οποία έχουν εξοφληθεί µόλις 360 εκατ. 
ευρώ. ∆ηλαδή, το ποσοστό των ανεξόφλητων τιµολογίων φθάνει το 70% και 
τα χρέη των κρατικών νοσοκοµείων προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις 
ανέρχονται σε 834 εκατ. ευρώ. 
 
Μόνο για το 2010, οι πωλήσεις φαρµάκων έφθασαν περίπου στο 1 δις ευρώ, 
από τα οποία µέχρι σήµερα έχουν εξοφληθεί µόνο 358 εκατ. Έτσι, τα 
ανεξόφλητα τιµολόγια ανέρχονται σε 644 εκατ. δηλαδή περίπου στο 65% του 
συνόλου! Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις έχουν 
λάβει χρήµατα µόνο για το πρώτο τρίµηνο του 2010! 
 
Ο ΣΦΕΕ εκφράζει την αγωνία του καθώς το 2011 αντί της αποπληρωµής σε 
πραγµατικό χρόνο η κατάσταση είναι δραµατική: Το πρώτο τρίµηνο του 2011, 
οι πωλήσεις φαρµάκων προς τα δηµόσια νοσοκοµεία έφθασαν περίπου τα 
192 εκατ. από τα οποία έχουν εξοφληθεί µόλις 2,15 εκατ. ευρώ. Με άλλα 
λόγια, έχει αποπληρωθεί µόλις το 1,12% των τιµολογίων! Η έκθεση δείχνει 
ακόµη ότι το πρώτο τρίµηνο του 2011 έχουν µειωθεί οι δαπάνες σε φάρµακα 
των δηµοσίων νοσοκοµείων περίπου κατά 20%, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2010. 
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Κύριε Υπουργέ, 
 
Πολύ φοβούµεθα ότι είναι ζήτηµα χρόνου να προκληθούν ελλείψεις 
φαρµάκων στην αγορά. 

 
Μετά τιµής, 

 
 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης             Βασίλειος Νειάδας 
  Γενικός ∆ιευθυντής      Αντιπρόεδρος 
 

 
 
 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνηµµένα:  

1. Αναλυτική Έκθεση του ΣΦΕΕ για τα Χρέη των ∆ηµοσίων Νοσοκοµείων προς τις εταιρείες 

µέλη του - Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από 01.01.2010 έως 31.03.2011 

 


