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Θέμα: Έκτακτη κρατική επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ για την αποπληρωμή  
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 

 
Αγαπητέ κύριε Στουρνάρα, 
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο μεγάλο πρόβλημα 
της αδυναμίας πληρωμής των εκκρεμών χρεών του ΕΟΠΥΥ του 2012 προς τις 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των € 210εκ.  
 
Πιο συγκεκριμένα σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ εκπροσώπων του ΣΦΕΕ και 
του Πρόεδρου του ΕΟΠΥΥ, κ. Ελευθέριου Παπαγεωργόπουλου, ο ΣΦΕΕ ενημερώθηκε ότι η 
αδυναμία καταβολής των οφειλών του Οργανισμού προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 
για το 2012 θα μπορούσε να ξεπεραστεί μόνο μέσω έκτακτης κρατικής επιχορήγησης του 
Υπουργείου Οικονομικών προς τον ΕΟΠΥΥ. 
 
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι τα έως τώρα διαθέσιμα κονδύλια, έχουν 
διανεμηθεί με μη ισότιμο τρόπο μεταξύ των προμηθευτών του ΕΟΠΥΥ, με συνέπεια οι 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις να υστερούν δραματικά στην είσπραξη των οφειλομένων τους σε 
σύγκριση με όλους τους υπολοίπους προμηθευτές του ΕΟΠΥΥ. 
 
Επιπλέον, βάσει της υποπαραγράφου Ζ 5 σημ. 6 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9.5.2013), με 
τον οποίο εντάχθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2011/7/ΕΕ, τα εκκρεμή χρέη του 
Δημοσίου προς τους ιδιώτες καθίστανται σε κάθε περίπτωση υπερήμερα, μετά την 
παρέλευση 60 ημερών από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων. Ωστόσο, κατά παράβαση 
των ανωτέρω αλλά και της μνημονιακής υποχρέωσης της χώρας περί μη συσσώρευσης χρεών, 
ο ΕΟΠΥΥ αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.  
 
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε για την άμεση, προσωπική σας παρέμβαση,  
προκειμένου να διασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια και να δοθεί άμεσα η σχετική 
επιχορήγηση στον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να προβεί στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών του προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. 
 

Με εκτίμηση, 
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