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Θέµα: Χρέη στα κρατικά νοσοκοµεία 
 
 

Χαλάνδρι, 31 Οκτωβρίου 2011 
 
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
 
Με την παρούσα επανερχόµαστε στο σοβαρότατο θέµα της συσσώρευσης των χρεών 
στα κρατικά νοσοκοµεία. Όπως αποτυπώνεται στην έκθεση, που σας 
επισυνάπτουµε, η κατάσταση παραµένει ζοφερή και στις 30-9-2011 το συνολικό 
ύψος των χρεών των κρατικών νοσοκοµείων προς τις φαρµακευτικές εταιρείες-
µέλη του ΣΦΕΕ ξεπερνά πλέον το 1 δις ευρώ. 
 
Ειδικότερα, στις 30-09-2011, το συνολικό ύψος των χρεών των δηµοσίων 
νοσοκοµείων προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις µέλη του ΣΦΕΕ ανέρχεται στα: 

- 434,9 εκατ. ευρώ για τιµολόγια που εκδόθηκαν από 01-01-2010 έως 31-12-2010. 

- 643,9 εκατ. ευρώ για τιµολόγια που εκδόθηκαν από 01-01-2011 έως 30-09-2011. 
 
Συνολικά, λοιπόν, τα χρέη ανέρχονται στο 1,078 δις ευρώ για τιµολόγια που 
εκδόθηκαν από 01-01-2010 έως 30-09-2011. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, µέχρι και το 
Σεπτέµβριο, είχε αποπληρωθεί µόνο το 67,8% των αγορών των δηµοσίων 
νοσοκοµείων για το 2010 και µόλις το 20,1% των αγορών των πρώτων 9 µηνών του 
2011. 
 
Κατά µέσο όρο, εκκρεµεί ακόµα η εξόφληση των τιµολογίων που εκδόθηκαν τους 
τελευταίους 4 µήνες του 2010 και το 2011 έχουν εξοφληθεί µόνο τα τιµολόγια του 
Ιανουαρίου.  
 
Η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι υπάρχουν ορισµένα νοσοκοµεία 
στα οποία το πρόβληµα της συσσώρευσης χρεών είναι εκρηκτικό: Ενδεικτικά σας 
αναφέρουµε ότι το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας έχει εξοφλήσει µόνο 
το 35,4% των αγορών του!  
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Όπως φαίνεται στην έκθεση, που έχετε στα χέρια σας, παρατηρείται υψηλός 
βαθµός συγκέντρωσης των χρεών σε λίγα νοσοκοµεία. Τα δέκα πρώτα –βάσει 
οφειλόµενου ποσού- δηµόσια νοσοκοµεία έχουν συνολικά χρέη προς τις 
φαρµακευτικές επιχειρήσεις που ξεπερνούν τα 565,1 εκατ. ευρώ, ποσό που 
αντιστοιχεί στο 52,4% των συνολικών χρεών. Γενικότερα, το 20% των νοσοκοµείων 
έχει χρέη που αντιστοιχούν στο 82,3% των συνολικών χρεών. 
 
 
Κύριε υπουργέ, 
Ο ΣΦΕΕ έχει δείξει εµπράκτως ότι αντιλαµβάνεται την κρισιµότητα της κατάστασης 
που βιώνει η χώρα. Ο κλάδος των φαρµάκων έχει δεχθεί δυσανάλογα µεγάλο 
πλήγµα από την εφαρµογή του Μνηµονίου και τη συνακόλουθη ύφεση, που πλήττει 
τη χώρα. Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις έχουν ήδη υποστεί το βαρύ 
χρηµατοοικονοµικό κόστος των οµολόγων, έχουν επιβαρυνθεί µε έκτακτες 
εισφορές, φορολογία εισοδήµατος, ΦΠΑ και πρόσφατα αποδεχθήκαµε να 
καταβάλουµε το ποσό των 262 εκατ. € που απαιτείται από την Κυβέρνηση (100 
εκατ.  € από το Rebate του 2011 και τα υπόλοιπα 162 εκατ.  € ως τέλος εισόδου στη 
λίστα συνταγογραφούµενων φαρµάκων). 
 
Ωστόσο, είναι αδύνατον οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις να καταφέρουν να 
συγκεντρώσουν ολόκληρο το ποσό και µάλιστα µέχρι τις 15 Νοεµβρίου. Για το λόγο 
αυτό, προτείνουµε να γίνει συµψηφισµός του ποσού αυτού των 262 εκατ. € µε τα 
εκκρεµή χρέη των ταµείων και των νοσοκοµείων προς τις φαρµακευτικές 
επιχειρήσεις.  

Με εκτίµηση, 
 
 
 
 
 
    
Φώτης Μαγγαλούσης           Βασίλης Νειάδας 
 Γενικός ∆ιευθυντής             Αντιπρόεδρος 

 
 
 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 


