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Προς 
τον Αξιότιµο 
κ. Γιώργο Ζανιά 
Υπουργό Οικονοµικών 

Χαλάνδρι, 28 Μαΐου 2012 

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 
 
Θα θέλαµε κατ’ αρχή να σας συγχαρούµε και πάλι για  την ανάληψη των καθηκόντων σας 
και να σας ευχηθούµε καλή δύναµη στο έργο σας, ώστε η χώρα να οδηγηθεί οµαλά σε νέα 
διακυβέρνηση. 
 
Ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος - ΣΦΕΕ είναι ο θεσµικός εκπρόσωπος 
της φαρµακοβιοµηχανίας στη χώρα µας, ενός εκ των πλέον δυναµικών και διαρκώς 
αναπτυσσοµένων τοµέων της Εθνικής Οικονοµίας, µε έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε 
περισσότερες από εκατό (100) χώρες, µε περισσότερους από 25.000 εργαζόµενους και µε 
µια εγχώρια παραγωγή αξίας περί το 1 δισ. € σε ετήσια βάση. 
 
Τα µέλη ωστόσο του συνδέσµου µας, αντιµετωπίζουν οξύτατο πρόβληµα συνέχισης της 
δραστηριότητάς τους και εξασφάλισης της διανοµής φαρµάκων, λόγω του σοβαρού 
προβλήµατος που έχει προκύψει από τη συνεχιζόµενη συσσώρευση των χρεών του ΙΚΑ-
ΕΟΠΥΥ και των δηµοσίων νοσοκοµείων προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις, τα οποία 
συνολικά µέχρι το τέλος Ιουνίου θα ανέλθουν στο δυσβάσταχτο ύψος του 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.  

 
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 στις 
φαρµακευτικές επιχειρήσεις εντός των ερχόµενων δύο εβδοµάδων κατ’ ελάχιστον 150 
εκ. από τον ΕΟΠΥΥ, 250 εκ. από τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ και 50 εκ. από τα στρατιωτικά 
νοσοκοµεία.  

 
Το σηµερινό αδιέξοδο µας εκθέτει διεθνώς και οδηγεί στην αδυναµία απρόσκοπτης 
προµήθειας των νοσοκοµείων σε φάρµακα, στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας,  
ακόµα δε και στο κλείσιµο επιχειρήσεων.  Για τον σκοπό αυτό ζητάµε άµεσα συνάντηση 
µαζί σας, για µια αναλυτική από κοντά ενηµέρωσή σας, βέβαιοι για το ενδιαφέρον σας και 
τη βούληση σας να δώσετε λύση. 
 
Με εκτίµηση, 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής 
Πρόεδρος 


