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Προς 
τον Αξιότιµο 
κ. Γεράσιµο Βουδούρη 
∆ιοικητή ΕΟΠΥΥ 
 
Κοιν.: κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, Υπουργό Υγείας 
 κ. Γιάννη Στουρνάρα, Υπουργό Οικονοµικών 
  κ. Μάριο Σαλµά, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας  

 

Χαλάνδρι, 7 Αυγούστου 2012 

Αγαπητέ κύριε Βουδούρη, 

Επανερχόµαστε στο κρίσιµο ζήτηµα των εκκρεµών χρεών του ΕΟΠΥΥ προς τις 
φαρµακευτικές επιχειρήσεις. Παρά τις επανειληµµένες διαβεβαιώσεις τόσο τις δικές 
σας όσο και του Υπουργείου Υγείας, ότι θα υπάρξει άµεση διευθέτηση του θέµατος,  
ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει ακόµη εξοφλήσει κανένα ποσό από τα συσσωρευµένα χρέη προς 
τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις, σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει µε όλους τους 
άλλους προµηθευτές του.  

Ο ΣΦΕΕ εκφράζει την έντονη  δυσαρέσκειά του για τον αδιαφανή τρόπο κατανοµής 
των πληρωµών και βέβαια για το γεγονός ότι από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ δεν 
φαίνεται να υπάρχει πρόθεση για άµεση επίλυση του ζητήµατος.  

Το γεγονός αυτό αποτελεί άνιση διακριτική µεταχείριση εις βάρος των 
επιχειρήσεών µας, δεδοµένου ότι µε τον τρόπο αυτό εσείς, δηλ. η Πολιτεία, τις 
οδηγείτε σε οικονοµικό αδιέξοδο θέτοντας σε κίνδυνο αφενός την πρόσβαση των 
ασθενών στα φάρµακα και τις θεραπείες και αφετέρου την απασχόληση στον κλάδο 
µας.  

Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι από πληροφορίες που λάβαµε από επιχειρήσεις-µέλη 
µας, δεν έχετε ακόµη προχωρήσει στην εκκαθάριση των τιµολογίων του ΕΟΠΥΥ από 
τον Ιανουάριο του 2012 έως και σήµερα! 

Ως εκ τούτου, σας καλούµε ακόµη µία φορά όπως προβείτε άµεσα στην πληρωµή 
τουλάχιστον €200 εκ. –τη στιγµή που οι οφειλές του ∆ηµοσίου προς τις 
φαρµακευτικές επιχειρήσεις µέχρι τέλος Ιουλίου αγγίζουν τα €1,65 δισ.- 
προκειµένου να υπάρξει, όπως θέλουµε όλοι, κράτος δικαίου µε ισότιµη 
µεταχείριση προς όλους τους εταίρους του.  

Με εκτίµηση, 

           

 
 
Κωνσταντίνος Φρουζής     Γιάννης Χρυσοσπάθης 
Πρόεδρος         Νοµικός Σύµβουλος   


