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Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα επανερχόµαστε στο σοβαρότατο πρόβληµα που έχει προκύψει για
τα υπέρογκα χρέη των στρατιωτικών νοσοκοµείων. Με την πάροδο του χρόνου, το
πρόβληµα συνεχώς διογκώνεται, µε συνέπεια να επιτείνονται οι δυσκολίες
ρευστότητας που ήδη αντιµετωπίζουν οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις λόγω της
οικονοµικής κρίσης.
Όπως φαίνεται και στην αναλυτική έκθεση, την οποία σας επισυνάπτουµε, µέχρι και
τις 30-9-2011, τα Στρατιωτικά Νοσοκοµεία είχαν οφειλές ύψους 59 εκατ. για τα έτη
2010 και 2011. Συνολικά, τα νοσοκοµεία ευθύνης σας έχουν αφήσει απλήρωτα
περίπου το 80% του συνόλου των τιµολογίων για την αγορά φαρµάκων τα έτη 2010
και 2011.
Επιπλέον, υπάρχουν χρέη για την περίοδο προ του 2010 ύψους περίπου 51 εκατ.
ευρώ. Συνολικά λοιπόν µέχρι τις 30-9-2011, τα στρατιωτικά νοσοκοµεία οφείλουν
στις φαρµακευτικές επιχειρήσεις το ποσό των 100 εκατ. ευρώ.
Ειδικά για το 2011, τα στρατιωτικά νοσοκοµεία έχουν κηρύξει ουσιαστικά «στάση
πληρωµών». Από την 1-1-2011 µέχρι και τις 30-9-2011, έχουν πραγµατοποιήσει
αγορές ύψους 28,5 εκατ. από τα οποία έχουν εξοφλήσει µόλις το 8,5%.
Ο ΣΦΕΕ αναγνωρίζει την κρισιµότητα της κατάστασης, που βρίσκεται η χώρα λόγω
της ύφεσης. Αποδέχθηκε τα τελευταία χρόνια την εφαρµογή επώδυνων και συχνά
άδικων µέτρων, προκειµένου να εξορθολογιστεί η δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη.
Ωστόσο, η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί για τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις
είναι ασφυκτική, µε δεδοµένη και την έλλειψη ρευστότητας από τις τράπεζες. Υπό
αυτό το πρίσµα, δεν µπορεί να γίνει δεκτό το ενδεχόµενο εξόφλησης των χρεών
µέσω κρατικών οµολόγων. Το χρηµατοοικονοµικό κόστος του χρέους και το κόστος
προεξόφλησης των οµολόγων είναι απαγορευτικά.
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Κύριε υπουργέ,
Ο ΣΦΕΕ δηλώνει για µία ακόµη φορά ότι είµαστε στη διάθεσή σας για µια συνολική
επίλυση τόσο οφειλών µέχρι το 2009 όσο και εκείνων για τα έτη 2010 και 2011.
Με εκτίµηση,

Φώτης Μαγγαλούσης
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