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Χαλάνδρι, 28 Μαΐου 2012  

Αξιότιµε κύριε Πρωθυπουργέ, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τη 
δραµατική κατάσταση, η οποία έχει διαµορφωθεί λόγω των εκκρεµών 
χρεών των δηµοσίων νοσοκοµείων και των ασφαλιστικών ταµείων προς τις 
φαρµακευτικές επιχειρήσεις και τους άλλους εταίρους µας της αλυσίδας 
διανοµής του φαρµάκου (όπως π.χ. τους φαρµακοποιούς).  

Θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι το πρόβληµα των χρεών διαιωνίζεται και 
πλέον προσλαµβάνει ξανά εκρηκτικές διαστάσεις, δεδοµένου ότι το 
τελευταίο διάστηµα έχει σχεδόν παγώσει η ροή των πληρωµών, µε 
αποτέλεσµα να συσσωρεύονται τα χρέη σε όλο και µεγαλύτερο βαθµό. Για 
παράδειγµα, τα χρέη του ∆ηµοσίου προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις 
συνολικά µέχρι το τέλος Ιουνίου θα ανέλθουν στα 1,55 δισ. ευρώ. Πιο 
αναλυτικά: 

• Τα χρέη του ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ µέχρι το τέλος Ιουνίου 2012 θα ανέλθουν 
στα 550 εκ. ευρώ. Ειδικά για το χρέος αυτό θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι αφορά σε τιµολόγια τουλάχιστον 18 µηνών. 

• Τα χρέη των νοσοκοµείων ΕΣΥ µέχρι το τέλος Ιουνίου 2012 θα 
ανέλθουν σε 850 εκ. ευρώ. 

• Τα χρέη των στρατιωτικών νοσοκοµείων θα ανέλθουν µέχρι το τέλος 
Ιουνίου 2012 σε 150 εκ. ευρώ, εκ των οποίων το 1/3 αφορά σε 
τιµολόγια που εκδόθηκαν κατά την περίοδο 2007-2010.  
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Ο ΣΦΕΕ υπογραµµίζει ότι η συσσώρευση των χρεών του ∆ηµοσίου καθιστά  
εξαιρετικά δυσχερή την ρευστότητα των φαρµακευτικών επιχειρήσεων και 
των λοιπών εταίρων του φαρµάκου, οι οποίοι εκ των πραγµάτων, λόγω 
οικονοµικής αδυναµίας, δεν θα µπορούν να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους και να διασφαλίζουν τον οµαλό εφοδιασµό της 
φαρµακευτικής αγοράς.  

Στο σηµείο αυτό, θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε ότι η κατάσταση 
επιδεινώνεται ακόµη περισσότερο, καθόσον υπάρχει σοβαρή εµπλοκή µε 
την άρνηση ορισµένων Παρέδρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου να 
υπογράψουν τα εντάλµατα πληρωµής, που αφορούν στην προµήθεια 
φαρµακευτικών προϊόντων από τα δηµόσια νοσοκοµεία. Το θέµα έχει λάβει 
ιδιαίτερα σοβαρές διαστάσεις και θα πρέπει να δοθεί άµεσα πολιτική λύση, 
προκειµένου τα νοσοκοµεία να προβούν στην καταβολή των οφειλοµένων 
ποσών.   

Κατόπιν των ανωτέρω, και έχοντας ως κοινό στόχο τον όσο το 
δυνατόν οµαλό εφοδιασµό της αγοράς µε φάρµακα, θα πρέπει να 
ενεργήσετε άµεσα, ώστε να καταβληθούν προς τις φαρµακευτικές 
επιχειρήσεις εντός των ερχόµενων δύο εβδοµάδων τουλάχιστον 
150 εκ. από τον ΕΟΠΥΥ, 250 εκ. από τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ και 50 
εκ. από τα στρατιωτικά νοσοκοµεία. Με τον τρόπο αυτό θα επιτραπεί η 
αδιάκοπη προµήθεια φαρµάκων στους ασθενείς µε φάρµακα που τους είναι 
απαραίτητα. Ο ΣΦΕΕ σας απευθύνει έκκληση να αναλάβετε άµεσα 
πρωτοβουλία, για να διευθετηθεί το πρόβληµα που απειλεί την οµαλή 
λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και τη βιωσιµότητα πολλών 
εταίρων του φαρµακευτικού κλάδου.  

 

Με εκτίµηση, 

 

 

Φώτης Μαγγαλούσης    Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής 
Γενικός ∆ιευθυντής      Πρόεδρος 


