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Προς 
τον Αξιότιµο  
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο 
Υπουργό Εθνικής Άµυνας 
 
Κοιν.: κ . Γ. Παπακωνσταντίνου, Υπουργό Οικονοµικών 
 κ. Α. Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

κ. Φ. Σαχινίδη, Υφυπουργό Οικονοµικών 
κ. Π. Ευθυµίου, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο ΠΑΣΟΚ 
κ. Η. Πλασκοβίτη, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Οικονοµικών 
κ. Π. Καρακούση, Γεν. ∆/ντη, Γεν. ∆/νση Θυσαυρ. & Προϋπ.,   
Υπουργείο Οικονοµικών 

 
Χαλάνδρι, 12 Μαΐου 2011 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
 
Ο ΣΦΕΕ εκφράζει την αγωνία των φαρµακευτικών επιχειρήσεων για τη 
συνεχιζόµενη συσσώρευση χρεών στα στρατιωτικά νοσοκοµεία. Μάλιστα, το 
πρόβληµα µε την πάροδο του χρόνου διογκώνεται, όπως φαίνεται στην 
αναλυτική έκθεση, που σας επισυνάπτουµε και η οποία αφορά στα χρέη από 
την 1-1-2010 µέχρι και τις 31-3-2011.  
 
Ειδικότερα, το σύνολο των πωλήσεων των φαρµακευτικών επιχειρήσεων 
προς τα στρατιωτικά νοσοκοµεία ανέρχεται σε 56 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 
48 εκατ. δεν έχουν αποπληρωθεί. ∆ηλαδή, το ποσοστό των ανεξόφλητων 
τιµολογίων φθάνει πλέον το 85%. Μόνο για το 2010, υπάρχουν χρέη ύψους 
38 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 83% των αγορών για φάρµακα, 
που έχουν πραγµατοποιήσει τα νοσοκοµεία ευθύνης σας. 
 
Το πρόβληµα καθίσταται οξύτερο τη χρονιά που διανύουµε, καθώς το πρώτο 
τρίµηνο του 2011, τα στρατιωτικά νοσοκοµεία έχουν προµηθευτεί φάρµακα 
αξίας 10,6 εκατ. ευρώ από τα οποία έχουν αποπληρώσει µόλις 300 χιλιάδες 
ευρώ. Με άλλα λόγια, το ποσοστό των ανεξόφλητων τιµολογίων φθάνει το 
97%.  
 
Η κατάσταση γίνεται εκρηκτική αν ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν ανεξόφλητα 
τιµολόγια ύψους 52 εκατ. για το χρονικό διάστηµα µέχρι τις 31-12-2009. 
Παράλληλα µε την από 20/4/2011 επιστολή του ο Γενικός ∆ιευθυντής του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσιονοµικής 
Πολιτικής, κ. Π. Καρακούσης την οποία απηύθυνε προς εταιρείες µέλη µας 
αναφέρει ότι το Υπουργείο Οικονοµικών προτίθεται να εξοφλήσει τα χρέη των 
στρατιωτικών νοσοκοµείων µέχρι το 2009 µέσω οµολόγων λήξεως 2012, 
2013, 2014 χωρίς να αναφέρει πότε θα εξοφληθούν τα χρέη των ετών 2010 
και 2011.  
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Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε ότι οι σηµαντικές 
καθυστερήσεις των πληρωµών έχουν δηµιουργήσει σοβαρό ταµειακό 
έλλειµµα στις εταιρείες µέλη µας, η δε λύση των οµολόγων, αν ληφθεί υπ΄ 
όψιν το κόστος του χρέους µέχρι σήµερα και το κόστος προεξοφλήσεως των 
οµολόγων, θα οξύνει δραµατικά την χρηµατοοικονοµική κατάσταση και 
βιωσιµότητα των µελών µας. 
 
Η συγκεκριµένη πρόταση εξόφλησης των παλαιών χρεών των στρατιωτικών 
νοσοκοµείων µε οµόλογα και µάλιστα µε δυσµενέστερους όρους µας βρίσκει 
αντίθετους. Με βάση τα ανωτέρω είµαστε στη διάθεσή σας για µια συνολική 
επίλυση των ανωτέρω θεµάτων ήτοι τόσο για τα χρέη µέχρι το 2009 όσο και 
για τα χρέη του 2010 και 2011.  
 
 

Μετά τιµής, 
 

 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης             Βασίλειος Νειάδας 
  Γενικός ∆ιευθυντής      Αντιπρόεδρος 
 
 

 
 
 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


