
 

 
Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. 210 6891101 – FAX 210 6891060 

280, Kifissias Ave. & 3, Agriniou Str., GR 152 32 Halandri, ATHENS, GREECE 

TEL (+30 210) 6891 101 FAX (+30 210) 6891060 
e-mail: sfee@sfee.gr 

 

www.sfee.gr 

Προς 
τον Αξιότιµο 
κ. Γιάννη Στουρνάρα 
Υπουργό Οικονοµικών 
 
Κοιν.: κ. Α. Λυκουρέντζο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
          κ. Μ. Σαλµά, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
          κ. Χ. Σταϊκούρα, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών 
          κ. Π. Παναγιωτόπουλο, Υπουργό Εθνικής Άµυνας 
          κ. Γ. Βουδούρη, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ 
          κ. Κ. Σουλιώτη, Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ 

Χαλάνδρι, 9 Ιουλίου 2012 

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 
 
Θα θέλαµε κατ’ αρχή να σας συγχαρούµε και πάλι για  την ανάληψη των 

καθηκόντων σας και να σας ευχηθούµε από καρδιάς καλή δύναµη στο έργο σας, 

οδηγώντας τη χώρα σε σταθερότητα και κατόπιν αναπτυξιακή πορεία. 

 

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε ότι, τα µέλη του Συνδέσµου 

µας, οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις, αντιµετωπίζουν οξύτατο και άµεσο πρόβληµα 

συνέχισης της διανοµής των φαρµάκων τους, λόγω της συνεχούς συσσώρευσης των 

χρεών του ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ και των ∆ηµοσίων Νοσοκοµείων, τα οποία συνολικά µέχρι το 

τέλος Ιουλίου θα έχουν ξεπεράσει το ασύλληπτο ύψος των 1,7 δισ. Ευρώ! Και ενώ 

η Πολιτεία, παρά τις συνεχείς δεσµεύσεις της το τελευταίο 9µηνο όφειλε να έχει ήδη 

τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις της, πληροφορούµεθα ότι προτίθεται να µας ζητήσει 

και εκπτώσεις πληρωµής στα ανωτέρω ποσά!! 

 

Σας ενηµερώνουµε, Κύριε Υπουργέ, ότι ο ΣΦΕΕ θεωρεί αντισυµβατική και 

καταχρηστική την εν προκειµένω πρόθεση της Κυβέρνησης και γι’ αυτό σας 

διαβεβαιώνουµε ότι δεν είµαστε επ’ ουδενί διατεθειµένοι να αποδεχτούµε καµία 

περαιτέρω µείωση αλλά ούτε και να διαπραγµατευτούµε οποιοδήποτε «κούρεµα» 

των χρεών που εκκρεµούν κοντά στα 2 χρόνια (τα δε χρέη των Στρατιωτικών 

Νοσοκοµείων και φαρµακείων από το 2007!). 

 

Εποµένως, κύριε Υπουργέ, γνωρίζοντας την πρόθεσή σας για την υγιή ανάπτυξη 

της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, σας ζητάµε να προχωρήσετε άµεσα στην εξόφληση 



 

 
Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. 210 6891101 – FAX 210 6891060 

280, Kifissias Ave. & 3, Agriniou Str., GR 152 32 Halandri, ATHENS, GREECE 

TEL (+30 210) 6891 101 FAX (+30 210) 6891060 
e-mail: sfee@sfee.gr 

 

www.sfee.gr 

των ανωτέρω χρεών, διασφαλίζοντας της αδιάλειπτη πρόσβαση των ασθενών στα 

φάρµακα.  

 

Σας υπενθυµίζουµε δε, ότι εκκρεµεί η υλοποίηση της δέσµευσης της νεοσυσταθείσας 

Κυβέρνησης σας σχετικά µε την τακτοποίηση του επιχειρηµατικά καταστροφικού 

και ανεπίτρεπτου «κουρέµατος» των οµολόγων ειδικού τύπου των φαρµακευτικών 

επιχειρήσεων. Τα τελευταία η Πολιτεία µας τα έδωσε προς εξόφληση των 

καθυστερούµενων οφειλών των νοσοκοµείων για τα έτη 2007-2009 και η ζηµία από 

το «κούρεµα» της παράλογης ένταξής τους στο PSI έφτασε µόνο για τις 

φαρµακευτικές επιχειρήσεις το €1 δις! 

 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, κύριε Υπουργέ, σας ζητάµε ένα χρονοδιάγραµµα 

άµεσης τακτοποίησης των χρεών καθώς και µια συνάντηση µαζί σας για µια 

συνοπτική αλλά περιεκτική ενηµέρωσή σας στα θέµατα του ενδιαφέροντός σας και 

για να σας παρουσιάσουµε την πρότασή µας για ένα «σύµφωνο σταθερότητας», µε 

το οποίο θα διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων για εξορθολογισµό της 

φαρµακευτικής δαπάνης, η οικονοµική ανάπτυξη του κλάδου και η άµεση 

πρόσβαση των ασθενών στα φάρµακα.  

 
Με εκτίµηση, 

 
    
Κωνσταντίνος Ευριπίδης    Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής 
     Αντιπρόεδρος      Πρόεδρος 


