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Τον Αξιότιμο 
κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, Υπουργό Υγείας 
 

Χαλάνδρι, 15 Mαΐου 2015  

 

Θέμα: «Έκκληση λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
έλλειψης ρευστότητας» 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

 

Θα θέλαμε και πάλι να θέσουμε υπ’ όψιν σας το σοβαρότατο θέμα των 

καθυστερήσεων στις πληρωμές προς τις εταιρείες - μέλη του κλάδου μας, τα οποία 

μέχρι και τον Μάρτιο του 2015 ξεπερνούν τα 1.05 δις ευρώ!  

Είναι πλέον κοινώς παραδεκτό ότι η τρομακτική έλλειψη ρευστότητας έχει οδηγήσει 

σε κατάσταση ασφυξίας τις εταιρείες μας. Ωστόσο, σύσσωμος ο κλάδος μας, 

αντιλαμβανόμενος την έλλειψη διαθεσίμων, συνδράμει ενεργά και ουσιαστικά στις 

διαπραγματευτικές προσπάθειες που καταβάλλει η Κυβέρνηση, εφοδιάζοντας 

διαρκώς την αλυσίδα διανομής με φάρμακα, προσδοκώντας ολόψυχα την επιτυχή 

έκβαση αυτών για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. 

Θα πρέπει όμως αντιστοίχως και η Κυβέρνηση να δείξει έμπρακτα την θετική της 

στάση απέναντι στις εταιρείες μέλη του φορέα μας, προχωρώντας άμεσα:  

Α. στην ρητή ενημέρωση  ενός χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής των οφειλών του 

Δημοσίου (ΕΟΠΥΥ & Νοσοκομείων) προς τις εταιρείες μας, ώστε να εξομαλυνθεί ο 

προγραμματισμός βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.  

Β. στην θέσπιση νομοθετικής διάταξης για την παράταση νομιμοποίησης των 

δαπανών των νοσοκομείων για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους έναντι των 

προμηθευτών – ΚΑΚ, καθόσον η τελευταία νομοθετική διάταξη έληξε στις 19.9.2014 

(ΦΕΚ194Α/19.9.2014) και δεν έχει έκτοτε ανανεωθεί κατά παράβαση διαρκούς 

πρακτικής των τελευταίων ετών, αίτημα το οποίο έχουμε επανειλημμένως  θέσει με 

πλήθος επιστολών μας αλλά και απευθυνόμενοι με έγγραφο στην Νομική Υπηρεσία 

του Υπουργείου σας.  

Γ. στην θέσπιση κάθε σχετικής νομοθετικής διάταξης προκειμένου άμεσα και 

ευρέως να επεκταθεί η δυνατότητα συμψηφισμών πέραν του claw-back με τα χρέη 

των νοσοκομείων και στα rebates και στον ΦΠΑ με όλα τα εκκρεμή χρέη του 

Δημοσίου (νοσοκομεία & ΕΟΠΥΥ) προς τις εταιρείες του κλάδου μας. Ειδικά, ο 

άμεσος συμψηφισμός του ΦΠΑ της υπέρβασης της δαπάνης β’ εξαμήνου του 2014 

που αποτιμάται σε 12.3 εκατομμύρια ευρώ, με τις φορολογικές υποχρεώσεις των 



 

εταιρειών, που έχουμε συμφωνήσει σε κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Υπουργείο μαζί 

σας, θα πρέπει άμεσα να υλοποιηθεί.  

 

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,  

Ήδη επεξεργαζόμαστε τις θέσεις που μας κοινοποιήσατε στις 12-5-2015 ως 

κεντρικούς άξονες της πολιτικής σας και θα επανέλθουμε άμεσα με αμοιβαία 

επωφελείς τεκμηριωμένες θέσεις. 

Ωστόσο, θεωρούμε ότι η άμεση θέσπιση των ανωτέρω διαδικασιών είναι 

επιβεβλημένη υπό τις παρούσες συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και προωθεί την 

μεταξύ μας συνεργασία.  

Για εμάς η άμεση ανταπόκρισή σας θα αποτελεί αναγνώριση και δικαίωση των 

προσπαθειών μας να προτάσσουμε πάντα την κοινωνική μας ευθύνη 

εξασφαλίζοντας με κάθε τρόπο και υπό κάθε συνθήκη την πρόσβαση  στις 

θεραπείες του Έλληνα ασθενή. 

 

Με εκτίμηση, 

Πασχάλης Αποστολίδης    Κώστας Ευριπίδης 

Πρόεδρος      Αντιπρόεδρος 

 

Μιχάλης Χειμώνας 

Γενικός Διευθυντής 

 

 


