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Χαλάνδρι, 22 Μαρτίου 2013 
 

Θέµα: ∆ιαδικασία fast track για την αποπληρωµή των εκκρεµών χρεών 
 

Αξιότιµοι κυρίες και κύριοι, 
 
Με την παρούσα επιστολή επανερχόµεθα στο θέµα της αποπληρωµής των εκκρεµών χρεών του 
ΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριµένα, όπως αποδείχθηκε 
στην πράξη, η διαδικασία που έχει θεσπιστεί και εφαρµόζεται για την εξόφληση των εκκρεµών 
χρεών είναι αδύνατο να οδηγήσει σε πληρωµές το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα λόγω των 
πολλαπλών διαδικαστικών γραφειοκρατικών κωλυµάτων, τα οποία καταλήγουν σε αδυναµία των 
λογιστηρίων των ως άνω οργανισµών να διεκπεραιώσουν τις πληρωµές άµεσα. Είναι προφανές 
ότι αν συνεχίσει να εφαρµόζεται η υπάρχουσα διαδικασία, οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να 
περιµένουν πολλούς µήνες –πέραν ίσως και του ενός έτους- µέχρι να εξοφληθούν τα εκκρεµή 
χρέη, τα οποία αξίζει να σηµειωθεί ότι χρονολογούνται ήδη δύο έτη πίσω. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του ΙΚΑ, το οποίο ενώ έχει ήδη διαθέσιµα 117 εκ. (σε 
σύνολο 320 εκ. εκκρεµών χρεών) για άµεση καταβολή προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις, δεν 
έχει προβεί σε καµία πληρωµή έως τώρα και µε τις υπάρχουσες διαδικασίες προβλέπεται µεγάλη 
καθυστέρηση τόσο για την έναρξη των πληρωµών όσο και για την ολοκλήρωσή τους. Αυτό, 
ωστόσο, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό από τις εταιρείες, καθόσον πολλές 
από αυτές έχουν ήδη εξαντλήσει το πιστωτικό τους όριο.  
Για όλους τους ανωτέρω λόγους και λαµβάνοντας υπόψη ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ και 
του ΕΟΠΥΥ γνωρίζουν τα εκκρεµή υπόλοιπα ανά εταιρεία αλλά και η κείµενη νοµοθεσία έχει ήδη 
επιβάλει υποχρεωτική έκπτωση 2% στις φαρµακευτικές επιχειρήσεις, προκειµένου να καλυφθεί 
το περιθώριο λάθους που µπορεί να προκύψει κατά την ταχεία διευθέτηση των οφειλών, σας 
καλούµε όπως εφαρµόσετε άµεσα διαδικασία fast track για την αποπληρωµή των εκκρεµών 
χρεών του ΙΚΑ για το έτος 2011 και του ΕΟΠΥΥ για το πρώτο εξάµηνο του 2012 προς τις 
φαρµακευτικές επιχειρήσεις.  
Ως εκ τούτου, σας καλούµε να προβείτε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειµένου να 
απαλειφθούν όλα τα γραφειοκρατικά κωλύµατα και οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις να 
εξοφληθούν άµεσα, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιµότητά τους.  
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