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Χαλάνδρι, 1η Φεβρουαρίου 2012 
 
 

Θέµα: Χρέη στα κρατικά νοσοκοµεία 
 
 
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
 
Επικοινωνούµε µαζί σας για µία ακόµη φορά για το ακανθώδες πρόβληµα των 
χρεών των δηµοσίων νοσοκοµείων. Παρά τις προσπάθειες και τις κατά 
καιρούς δεσµεύσεις σας για την άµεση αποπληρωµή των τιµολογίων, το 
πρόβληµα εξακολουθεί να είναι µεγάλο, όπως φαίνεται στην έκθεση που σας 
επισυνάπτουµε. 
 
Η έκθεση αφορά τα χρέη όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί στις 31-12-2011. Τα 
στοιχεία δείχνουν ότι: 

• Στις 31-12-2011, το συνολικό ύψος των χρεών των δηµοσίων 

νοσοκοµείων προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις µέλη του ΣΦΕΕ 

ανέρχεται στα € 605.397,270 εκατ. 

• Από αυτά, ποσό 109,6 εκατ. αφορούν χρέη για τιµολόγια του 2010, ενώ 

495,8 εκατ. αφορούν τιµολόγια του 2011. 

Κύριε Υπουργέ,  
 
Το 2011, τα δηµόσια νοσοκοµεία προµηθεύτηκαν φάρµακα συνολικής αξίας 
740.516 εκατ. ευρώ. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις 
παραµένουν απλήρωτες για το σύνολο των φαρµάκων, που πούλησαν σε 
διάστηµα 10 µηνών στα δηµόσια νοσοκοµεία! Αντιλαµβάνεστε ότι η 
κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί σε συνδυασµό µε την αδυναµία δανεισµού 
από τις τράπεζες, προκαλεί ασφυξία στις φαρµακευτικές επιχειρήσεις. 
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Οξύ φαίνεται ότι είναι και το πρόβληµα που αφορά στα ΝΠΙ∆ (Ωνάσειο και 
Ερρίκος Ντυνάν), τα οποία εποπτεύει το υπουργείο Υγείας. Τα συνολικά χρέη 
τους ανέρχονται σε 14,7 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 86% 
των φαρµάκων που αγοράστηκαν από τα Νοσοκοµεία αυτά. 
 
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 έχει πλήξει 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 συµψηφίσουµε το ποσό 
των 262 εκατ. € που απαιτήθηκε από την Κυβέρνηση για το rebate του 2011 και 
το τέλος εισόδου στη λίστα. 
 
Ο ΣΦΕΕ σας καλεί να λάβετε όλα τα µέτρα, που κρίνονται αναγκαία για να 
αντιµετωπιστεί το πρόβληµα ώστε το 2012 οι αγορές των νοσοκοµείων να 
εξοφλούνται άµεσα. 
 
 

Με εκτίµηση, 

 

 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης     Βασίλης Νειάδας 
Γενικός ∆ιευθυντής      Αντιπρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

 
∆ιονύσιος Φιλιώτης 

Πρόεδρος 


