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Κοιν.: κ. Γ. Κουτρουµάνη, Αναπληρωτή Υπουργό, Υπουργείο Εργασίας &  
           Κοινωνικής Ασφάλισης  
 κα. Αθ. ∆ρέττα, Γενική Γραµµατέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

κ. Η. Πλασκοβίτη, Γενικό Γραµµατέα, Υπουργείο Οικονοµικών 
 
 

Χαλάνδρι, 20 Οκτωβρίου 2010 
 
Κύριε ∆ιοικητά, 
 
Ο ΣΦΕΕ εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, από τις αρχές του 
2010, το ΙΚΑ καθυστερεί σηµαντικά την εξόφληση των φαρµακευτικών 
επιχειρήσεων. Όπως φαίνεται στον Πίνακα, που σας επισυνάπτουµε και 
αφορά στα χρέη του δεκάµηνου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2010, οι συνολικές 
οφειλές του ΙΚΑ για φάρµακα ανέρχονται στα 194,1 εκατ. ευρώ. 
 
∆ύο είναι τα σηµεία, που µας ανησυχούν ιδιαιτέρως: 

 

Πρώτον, ότι το ΙΚΑ εµφανίζει για πρώτη φορά από τις αρχές του έτους 

τόσο µεγάλη καθυστέρηση στην αποπληρωµή των τιµολογίων για 

φάρµακα. Την τετραετία 2005-2009, τα νοσοκοµεία του ΙΚΑ εµφάνιζαν 

ταχύτερο ρυθµό αποπληρωµής. 

 

∆εύτερον, ότι πλέον τα χρέη του ΙΚΑ αντιστοιχούν στο 20% των 

συνολικών οφειλών των κρατικών νοσοκοµείων προς τις 

φαρµακευτικές επιχειρήσεις. 

Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε τα επίσηµα καταγεγραµµένα στοιχεία: 
 

• Το συνολικό ύψος των αγορών του ΙΚΑ σε φάρµακα τους πρώτους 10 

µήνες έφθασε στα 201,2 εκατ. ευρώ, από τα οποία έχουν εξοφληθεί 

µόλις 7,1 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο πολύ χαµηλό ποσοστό 

του 4%.  

• Τις µεγαλύτερες οφειλές ύψους 95,5 εκατ. ευρώ εµφανίζει το Κεντρικό 

Φαρµακείο του ΙΚΑ, το οποίο µαζί µε το ΣΤ’  Θεραπευτήριο είναι εκείνα 

που δεν έχουν καταβάλει ούτε ένα ευρώ από την αρχή της χρονιάς.  
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• Αντιθέτως, το Β’  Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης έχει πληρώσει περίπου το 

25% των αγορών σε φάρµακα. 

• Ο µέσος χρόνος καθυστέρησης στην αποπληρωµή ανέρχεται στους 

8,1 µήνες. 

Ο ΣΦΕΕ σας απευθύνει έκκληση να παρέµβετε προσωπικώς ώστε να 
εξοµαλυνθεί ο ρυθµός εξόφλησης των φαρµακευτικών επιχειρήσεων και σας 
ζητάει συνάντηση ώστε να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα µε στόχο την οµαλή 
λειτουργία της αγοράς. 
 

Μετά τιµής, 
 
 
 
 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης     Βασίλειος Νειάδας 
  Γενικός ∆ιευθυντής        Αντιπρόεδρος  
 
 
 
 

 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 


