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Χαλάνδρι, 10 Σεπτεµβρίου 2012 
 

Θέµα: Εκκρεµή χρέη ΕΟΠΥΥ προς φαρµακευτικές επιχειρήσεις 
 
 

Αξιότιµε κύριε Πρωθυπουργέ, 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

 
Με αφορµή τη σηµερινή ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας σχετικά µε το πλάνο 

εξόφλησης των εκκρεµών χρεών του ΕΟΠΥΥ προς τους προµηθευτές του, 

επικοινωνούµε µαζί σας για το ακανθώδες πρόβληµα των συσσωρευµένων 

εκκρεµών χρεών του ΕΟΠΥΥ απευθείας προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις. Με 

απογοήτευση διαπιστώσαµε ότι για άλλη µία φορά οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις δεν 

περιλαµβάνονται στο πλάνο εξόφλησης, καίτοι αποτελούν µακράν τον µεγαλύτερο 

πιστωτή του Οργανισµού.  

 

Παρά τις επανειληµµένες δεσµεύσεις της Πολιτείας για την αποπληρωµή των 

εκκρεµών τιµολογίων εντός του 2012, το πρόβληµα έχει λάβει πλέον εκρηκτικές 

διαστάσεις, δεδοµένου ότι µόνο ο ΕΟΠΥΥ οφείλει στις φαρµακευτικές επιχειρήσεις 

περισσότερα από 720 εκ. ευρώ τους τελευταίους 20 µήνες! Το συνολικό δε ύψος  

των απευθείας εκκρεµών χρεών του ∆ηµοσίου (ΕΟΠΥΥ, νοσοκοµεία ΕΣΥ, 

στρατιωτικά νοσοκοµεία) προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις ανέρχονται στο 

δυσθεώρητο ύψος των 1,8 δισ. ευρώ! 
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Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις, ο µεγαλύτερος πιστωτής του ΕΟΠΥΥ, έχουν δείξει 

εµπράκτως ότι αντιλαµβάνονται την κρισιµότητα της κατάστασης που βιώνει η χώρα. 

Αποδέχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια την εφαρµογή επώδυνων, οριζόντιων και 

συχνά άδικων µέτρων, προκειµένου να συνεισφέρουν στη µείωση του δηµόσιου 

φαρµακευτικού προϋπολογισµού. Ουσιαστικά οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις έχουν 

να πληρωθούν από το 2006, αφού για τα χρέη παρελθόντων ετών (2007-2009) 

έλαβαν οµόλογα, τα οποία υπέστησαν πάνω από 70% κούρεµα επί της ονοµαστικής 

τους αξίας (µε ζηµία 1 δισ. ευρώ), ενώ ταυτόχρονα έχουν επιβαρυνθεί µε έκτακτες 

εισφορές, φορολογία εισοδήµατος, ΦΠΑ κλπ., µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν 

τραγικό πρόβληµα ρευστότητας, απασχόλησης στον κλάδο και ικανότητας να 

προµηθεύουν την αγορά.  

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Κύριε Υπουργέ,  

 

Σας απευθύνουµε έκκληση να επιληφθείτε προσωπικά του θέµατος ώστε να µας 

ανακοινωθεί άµεσα ένα πλάνο πληρωµών εντός του 2012.  

 

Με εκτίµηση, 
 
 
 
 
  
 
∆ηµήτριος ∆έµος               Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής 
 Πρόεδρος ΠΕΦ            Πρόεδρος ΣΦΕΕ 

 


