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Προς 
την Αξιότιµη 
κα Αθ. ∆ρέττα  
Γενική Γραµµατέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  
 
Κοιν.: κ. Αν. Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

κ. Γ. Κουτρουµάνη, Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας & Κοιν. Ασφάλ. 
κ. Ν. Πολύζο, Γεν. Γραµµατέα Υπ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης  
κ. Ηλ. Πλασκοβίτη, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Οικονοµικών 
κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο, ∆ιοικητή ΙΚΑ 
 

 

Χαλάνδρι, 8 Φεβρουαρίου 2011 

Αξιότιµη κυρία ∆ρέττα, 

Σε συνέχεια της από 20 Οκτωβρίου 2010 επιστολής του ΣΦΕΕ προς το ∆ιοικητή 
του ΙΚΑ (επισυνάπτεται), επανερχόµαστε στο κρίσιµο ζήτηµα της 
αποπληρωµής των οφειλών των φαρµακείων και των νοσοκοµείων του ΙΚΑ 
προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις.  

Ο ΣΦΕΕ εκφράζει  την έντονη ανησυχία του για τη µεγάλη καθυστέρηση στην 
εξόφληση των χρεών του ΙΚΑ - πρόβληµα το οποίο όχι µόνο δεν έχει λυθεί, 
αλλά µε την πάροδο του χρόνου διογκώνεται και η κατάσταση δείχνει πλέον να 
είναι ανεξέλεγκτη.  

• Το συνολικό ύψος των πωλήσεων των φαρµακευτικών επιχειρήσεων 
µελών του ΣΦΕΕ προς τα Νοσοκοµεία του ΙΚΑ για το 2010 ανήλθε σε 
€287,6 εκατ., ενώ οι εισπράξεις σε €15,3 εκατ., δηλαδή έχει εξοφληθεί 
µόνο το 5.3% του συνόλου των τιµολογίων του 2010. Οι συνολικές 
οφειλές των Νοσοκοµείων του ΙΚΑ ανέρχονται στα €272,3 εκατ., µε το 
Κεντρικό Φαρµακείο ΙΚΑ να εµφανίζει τις υψηλότερες οφειλές (€127,9 
εκατ.) προς τις εταιρείες-µέλη του ΣΦΕΕ όπως αναφέρθηκε και 
παραπάνω. Ο µέσος χρόνος καθυστέρησης αποπληρωµής ανέρχεται 
στις 328 ηµέρες. 

Ο ΣΦΕΕ προειδοποιεί ότι αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση, είναι αναπόφευκτο να 
προκύψουν ελλείψεις στην αγορά. Οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ δεν θα έχουν 
πρόσβαση στα φάρµακα, τα οποία χρειάζονται και θα διακοπεί ο 
απρόσκοπτος εφοδιασµός της αγοράς.  

Η µη εξόφληση από το ΙΚΑ των οφειλών του προς τις φαρµακευτικές 
επιχειρήσεις αποτελεί κατάφορη παραβίαση τόσο του άρθρου 7 παρ. 6 περ. γ 
του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 113/2010 (ΦΕΚ 194/A/22.11.2010) όσο και της 
Οδηγίας 2000/35/ΕΚ για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις εµπορικές συναλλαγές. Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο, ληξιπρόθεσµες 
καθίστανται οι οφειλές που παραµένουν απλήρωτες µετά την πάροδο 90 
ηµερών.  
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Ο ΣΦΕΕ σας απευθύνει έκκληση να παρέµβετε προσωπικά, ώστε ο ρυθµός 
εξόφλησης των τιµολογίων των φαρµακευτικών επιχειρήσεων να επανέλθει 
στους προ του 2010 ρυθµούς.  

 

Με εκτίµηση, 

            

 
 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης    Βασίλειος Νειάδας 
 Γενικός ∆ιευθυντής        Αντιπρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 


