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Προς 
τον Αξιότιµο 
κ. Γιάννη Στουρνάρα 
Υπουργό Οικονοµικών 
 
 
Κοιν.: κ. Αν. Λυκουρέντζο, Υπουργό Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
 κ. Π. Παναγιωτόπουλο, Υπουργό Εθνικής Άµυνας 
 κ. Μ. Σαλµά, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης 
 κ. Γ. Βουδούρη, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ 
 κ. Π. Καλλίρη, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Υγείας 
 κα Χριστίνα Παπανικολάου, Γενική Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας 

κ. Γ. Μέργος, Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου Οικονοµικών  
 
 

Χαλάνδρι, 27 Ιουλίου 2012 
 

Θέµα: Έκθεση ΣΦΕΕ µε τα εκκρεµή χρέη του ∆ηµοσίου  
προς φαρµακευτικές επιχειρήσεις 

 
Αγαπητέ κύριε Στουρνάρα, 
 
Επικοινωνούµε µαζί σας για το ακανθώδες πρόβληµα των χρεών του 
∆ηµοσίου προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις. Παρά τις προσπάθειες µας 
αλλά και τις από καιρό δεσµεύσεις της Πολιτείας για την άµεση αποπληρωµή 
των εκκρεµών τιµολογίων, το πρόβληµα έχει λάβει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις, 
όπως φαίνεται από τη συνηµµένη αναλυτική έκθεση του ΣΦΕΕ.  
 
Πιο συγκεκριµένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, τα χρέη του ∆ηµοσίου 
προς τις επιχειρήσεις-µέλη του ΣΦΕΕ µέχρι τις 30/6/2012 διαµορφώθηκαν ως 
ακολούθως: 
 

• Τα συνολικά χρέη των νοσοκοµείων ΕΣΥ ανήλθαν σε 664 εκ. ευρώ και 

αφορούν καθυστερούµενα τιµολόγια 11 µηνών.  

• Τα συνολικά χρέη του ΕΟΠΥΥ-ΙΚΑ ανήλθαν σε 568 εκατ. ευρώ και 

αφορούν καθυστερούµενα τιµολόγια 18 µηνών. 

• Τα συνολικά χρέη των στρατιωτικών νοσοκοµείων ανήλθαν σε 125 εκ. 

ευρώ, εκ των οποίων τα 57 εκ. αφορούν σε τιµολόγια της περιόδου 

2007-2010. 

Εκτιµάται λοιπόν ότι µέχρι τις 31/7/2012 τα συνολικά χρέη του ∆ηµοσίου προς 
όλες τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις θα ανέλθουν στο δυσθεώρητο ύψος των 
1,65 δισ. ευρώ! 
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Ο ΣΦΕΕ έχει δείξει εµπράκτως ότι αντιλαµβάνεται την κρισιµότητα της 
κατάστασης που βιώνει η χώρα. Αποδέχθηκε τα τελευταία τρία χρόνια την 
εφαρµογή επώδυνων, οριζόντιων και συχνά άδικων µέτρων, προκειµένου να 
συνεισφέρει στη µείωση του δηµόσιου φαρµακευτικού προϋπολογισµού. 
Επιπλέον, οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις µας έχουν ήδη υποστεί το βαρύ 
χρηµατοοικονοµικό κόστος του κουρέµατος των οµολόγων (µε ζηµία 1δισ. 
ευρώ), ενώ ταυτόχρονα έχουν επιβαρυνθεί µε έκτακτες εισφορές, φορολογία 
εισοδήµατος, ΦΠΑ κλπ, µε αποτέλεσµα να τίθεται υπό αµφισβήτηση η 
βιωσιµότητα πολλών µέχρι πρότινος υγιών επιχειρήσεων. 
 
Ο ΣΦΕΕ σας καλεί να επιληφθείτε προσωπικά του θέµατος ώστε να 
αποφευχθούν οι ελλείψεις φαρµάκων στα δηµόσια νοσοκοµεία και τα 
φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ.  
 
Είµαστε στη διάθεσή σας για µια συνολική επίλυση του προβλήµατος. 
 

Με εκτίµηση, 

 

 

 

 
Φώτης Μαγγαλούσης     Κωνσταντίνος Φρουζής 
Γενικός ∆ιευθυντής              Πρόεδρος 
 


