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τον Αξιότιµο 
κ. Πάνο Μπεγλίτη 
Υπουργό Εθνικής Άµυνας 
 

 Κοιν.: κ . Ε. Βενιζέλο, Υπουργό Οικονοµικών  
κ. Α. Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
κ. Φ. Σαχινίδη, Αναπληρωτή Υπουργό  Οικονοµικών  
κ. Η. Πλασκοβίτη, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Οικονοµικών  
κ. Π. Καρακούση, Γεν. ∆/ντη, Γεν. ∆/νση Θυσαυρ. & Προϋπ., Υπ. Οικονοµικών 

 
 

Χαλάνδρι, 25 Ιουλίου 2011 
 
 
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
 

Είναι η πρώτη φορά που ο ΣΦΕΕ επικοινωνεί µαζί σας µετά την ανάληψη των νέων 
καθηκόντων σας. Σας ευχόµαστε να πετύχετε στο έργο που έχετε επωµιστεί σε µία 
κρίσιµη συγκυρία για τον τόπο µας. 

Παρά τις προσπάθειες και τις υποσχέσεις των προκατόχων σας, παραµένει άλυτο 
ένα σοβαρό πρόβληµα, που προκαλεί ασφυξία στις φαρµακευτικές επιχειρήσεις: τα 
υπέρογκα χρέη των Στρατιωτικών Νοσοκοµείων. Μάλιστα, το πρόβληµα µε την 
πάροδο του χρόνου συνεχώς διογκώνεται, µε συνέπεια να επιτείνονται οι δυσκολίες 
ρευστότητας που ήδη αντιµετωπίζουν οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις λόγω της 
οικονοµικής κρίσης. 

Όπως φαίνεται και στην αναλυτική έκθεση, την οποία σας επισυνάπτουµε, µέχρι και 
τις 30-6-2011, τα Στρατιωτικά Νοσοκοµεία είχαν οφειλές ύψους 55,4 εκατ. για τα 
έτη 2010 και 2011. Συνολικά, τα νοσοκοµεία ευθύνης σας έχουν αφήσει απλήρωτα 
το 85% του συνόλου των τιµολογίων για την αγορά φαρµάκων τα έτη 2010 και 
2011!  

Το οικονοµικό βάρος για τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις γίνεται ακόµη πιο 
δυσβάσταχτο από το γεγονός ότι το υπουργείο Οικονοµικών µας έχει ενηµερώσει 
ότι προτίθεται να εξοφλήσει τα χρέη των στρατιωτικών νοσοκοµείων µέχρι το 2009 
µέσω οµολόγων λήξεως 2012 µε µηδενικό επιτόκιο. Τα χρέη αυτά ανέρχονται στο 
ποσό των 48 εκατ. ευρώ.  

Στο σηµείο αυτό ο ΣΦΕΕ υπογραµµίζει ότι η συγκεκριµένη πρόταση εξόφλησης των 
παλαιών χρεών των στρατιωτικών νοσοκοµείων µε οµόλογα δηµιουργεί επιπλέον 
προβλήµατα στις εταιρείες µέλη µας αν λάβετε υπόψιν σας το χρηµατοοικονοµικό 
κόστος του χρέους και το κόστος προεξόφλησης των οµολόγων, το οποίο οι 
τελευταίες θα επωµιστούν. 
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Ο ΣΦΕΕ πάντως δηλώνει για µία ακόµη φορά ότι είµαστε στη διάθεσή σας για µια 
συνολική επίλυση τόσο οφειλών µέχρι το 2009 όσο και εκείνων για τα έτη 2010 και 
2011. 

 
Μετά τιµής, 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης             Βασίλειος Νειάδας 
  Γενικός ∆ιευθυντής      Αντιπρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 


