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Εισαγωγή 

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) προέβη στη συγκέντρωση και 
καταγραφή όλων των στοιχείων που αφορούν στα χρέη του Δημοσίου προς τις εταιρείες-μέλη 
του για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2010 έως 31.03.2012. Από τη βάση δεδομένων 
που δημιουργήθηκε, προέκυψαν οι Πίνακες που επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο, οι 
οποίοι παρουσιάζουν τα αναλυτικά στοιχεία των συνολικών πωλήσεων, εισπράξεων και 
οφειλόμενων ποσών για τιμολόγια που εκδόθηκαν το 2010, το 2011,το πρώτο τρίμηνο του 
2012 καθώς και συνολικά από την 01.01.2010 μέχρι και την 31.03.2012, μόνο για τον κλάδο 
φαρμάκων.  

Επίσης συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν τα στοιχεία χρεών του ΙΚΑ (ΕΟΠΥΥ) καθώς και 
των στρατιωτικών νοσοκομείων προς τις εταιρείες-μέλη του ΣΦΕΕ για τιμολόγια που 
εκδόθηκαν πριν από την 01.01.2010. 

Συγκεκριμένα, οι Πίνακες περιλαμβάνουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το σύνολο των χρεών 

του Δημοσίου. 

 Πίνακας 1: Συνολικές πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη του Δημοσίου προς τις 
εταιρείες-μέλη του ΣΦΕΕ για τιμολόγια που εκδόθηκαν  α) το 2010, δηλαδή από 
01.01.2010 έως 31.12.2010, β) το 2011, δηλαδή από 01.01.2011 έως 31.12.2011, γ) 
το 2012, δηλαδή από 01.01.2012 μέχρι και 31.03.2012 Επιπλέον παρουσιάζονται και 
τα χρέη του ΙΚΑ (ΕΟΠΥΥ) και των στρατιωτικών νοσοκομείων τα οποία αφορούν σε 
τιμολόγια που εκδόθηκαν πριν το 2010. 

o Κατάταξη με βάση το συνολικό οφειλόμενο ποσό 

o Διαχωρισμός ανάμεσα σε σύνολο των Νοσοκομείων ΕΣΥ, ΝΠΙΔ, ΙΚΑ-
ΕΟΠΥΥ, Στρατιωτικών Νοσοκομείων 

o Για ΙΚΑ (ΕΟΠΥΥ), Στρατιωτικά Νοσοκομεία και ΙΦΕΤ παρουσιάζονταιι και τα 
υπάρχοντα χρέη από πριν το 2010 

 Πίνακας 2: Συγκεντρωτικές πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη του Δημοσίου προς 
τις εταιρείες-μέλη του ΣΦΕΕ για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2010 μέχρι και 
31.03.2012. 

o Κατάταξη με βάση το συνολικό οφειλόμενο ποσό 

o Διαχωρισμός ανάμεσα σε σύνολο των Νοσοκομείων ΕΣΥ, ΝΠΙΔ, ΙΚΑ-
ΕΟΠΥΥ, Στρατιωτικών Νοσοκομείων 

o Για ΙΚΑ (ΕΟΠΥΥ), Στρατιωτικά Νοσοκομεία και ΙΦΕΤ περιλαμβάνονται και τα 
υπάρχοντα χρέη από πριν το 2010 

 

 

 



Α) Πωλήσεις, Εισπράξεις, Χρέη 2010 

Τα κύρια σημεία που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων εισπράξεων, 
πωλήσεων και χρεών για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2010 έως 31.12.2010 από 
τις εταιρίες-μέλη του ΣΦΕΕ είναι τα ακόλουθα: 

 Το  ύψος των πωλήσεων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων μελών του ΣΦΕΕ προς  

το Δημόσιο την περίοδο από 01.01.2010 έως 31.12.2010 ανήλθε στα €1.438,8 εκατ. 

 Την 31.03.2012, το  ύψος των εισπράξεων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων 

μελών του ΣΦΕΕ από το Δημόσιο για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2010 έως 

31.12.2010 ανήλθε στα €1,257.1 εκατ.,  

 Με άλλα λόγια, την 31.03.2012, έχει αποπληρωθεί το 88% των  οφειλών για τιμολόγια 

του 2010.  

 Την 31.03.2012, το ύψος των χρεών του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές 

επιχειρήσεις μέλη του ΣΦΕΕ για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2010 έως 

31.12.2010 ανέρχεται στα €170 εκατ. 

 

Β) Πωλήσεις, Εισπράξεις, Χρέη 2011 

Τα κύρια σημεία που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων εισπράξεων, 

πωλήσεων και χρεών για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2011 έως 31.12.2011 από 

τις εταιρίες-μέλη του ΣΦΕΕ είναι τα ακόλουθα: 

 Το  ύψος των πωλήσεων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων μελών του ΣΦΕΕ προς 

το Δημόσιο την περίοδο από 01.01.2011 έως 31.12.2011 ανήλθε στα €1,185.3 εκατ. 

 Την 31.03.2012, το  ύψος των εισπράξεων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων 

μελών του ΣΦΕΕ από το Δημόσιο για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2011 έως 

31.12.2011 ανήλθε στα €404.2 εκατ., δηλαδή έχει αποπληρωθεί το 34,1% των 

συνολικών οφειλών του Δημοσίου για τιμολόγια  του έτους 2011.  

 Την 31.03.2012, το ύψος των χρεών  προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις μέλη του 

ΣΦΕΕ για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2011 έως 31.12.2011 ανέρχεται στα 

€781.1 εκατ. 



Γ) Πωλήσεις, Εισπράξεις, Χρέη 2012 

 Τα κύρια σημεία που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων εισπράξεων, 
πωλήσεων και χρεών για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2012 έως 31.03.2012 από 
τις εταιρίες-μέλη του ΣΦΕΕ είναι τα ακόλουθα: 

 Το ύψος των πωλήσεων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων μελών του ΣΦΕΕ προς 

το Δημόσιο την περίοδο από 01.01.2012 έως 31.03.2012 ανήλθε στα €255.4 εκατ. 

 Την 31.03.2012, το ύψος των εισπράξεων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων μελών 

του ΣΦΕΕ από το Δημόσιο για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2012 έως 

31.03.2012 ανήλθε μόλις στα €2.1 εκατ. Με άλλα λόγια, την 31.03.2012 έχει 

αποπληρωθεί μόλις το 0.83% των  οφειλών του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές 

επιχειρήσεις-μέλη του ΣΦΕΕ 

 Την 31.03.2012, το  ύψος των χρεών  προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις μέλη του 

ΣΦΕΕ για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2012 έως 31.03.2012 ανέρχεται στα 

€253.2 εκατ. 

 

 Δ) Συνολικές  Πωλήσεις/ Εισπράξεις/ Χρέη 2010 & 2011 & 2012 

Τα κύρια σημεία που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων συνολικών 
εισπράξεων, πωλήσεων και χρεών για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2010 έως 
31.03.2012 από τις εταιρίες-μέλη του ΣΦΕΕ είναι τα ακόλουθα: 

 Το συνολικό ύψος των πωλήσεων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων μελών του 

ΣΦΕΕ προς το Δημόσιο την περίοδο από 01.01.2010 έως 31.03.2012 ανήλθε στα 

€2,875.9 εκατ. 

 Την 31.03.2012, το συνολικό ύψος των εισπράξεων των φαρμακευτικών 

επιχειρήσεων μελών του ΣΦΕΕ από το Δημόσιο για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 

01.01.2010 έως 31.03.2012 ανήλθε  στα €1,665 εκατ. Με άλλα λόγια, την 31.03.2012 

έχει αποπληρωθεί το 57.9% των συνολικών οφειλών των δημοσίου προς τις 

φαρμακευτικές επιχειρήσεις-μέλη του ΣΦΕΕ.  

 Την 31.03.2012, το συνολικό ύψος των χρεών προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 

μέλη του ΣΦΕΕ για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2010 έως 31.03.2012 

ανέρχεται στα €1,210.6 εκατ. Σημειώνεται ότι στα συνολικά χρέη έχουν προστεθεί και  

τα χρέη πριν από το 2010 που αφορούν €10.7 εκατ. για το ΙΚΑ (ΕΟΠΥΥ), €59.5 εκατ. 

για τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και €2.7 εκατ. για  το ΙΦΕΤ. 

 

 

 

 

 

 

 



 Τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ παρουσιάζουν πολύ υψηλές οφειλές και εμφανίζουν 

συνολικά χρέη €676,1 εκατ ποσό που αποτελεί το 52,8% του συνόλου των οφειλών  

 Το ΙΚΑ (ΕΟΠΥΥ) εμφανίζει και αυτό υψηλές οφειλές προς τις εταιρείες-μέλη του 

ΣΦΕΕ, με συνολικό ποσό οφειλών που προσεγγίζει τα €454.9 εκατ. (35.5% επί του 

συνόλου των οφειλών) την 31.03.2012 εκ των οποίων τα 10,7 εκατ αφορούν χρέη 

πριν το 2010.  

 Υψηλές οφειλές εμφανίζουν και τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, τα οποία έχουν 

εξοφλήσει μόνο το 34,7% του συνόλου των τιμολογίων, και  το συνολικό ύψος των 

χρεών τους διαμορφώνεται στα €125 εκατ. την 31.03.2012 εκ των οποίων τα 59,5 

εκατ αφορούν χρέη πριν το 2010.  

 Σε γενικές γραμμές τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει κανείς από την ανάλυση 

των στοιχείων των χρεών του δημοσίου στις φαρμακευτικές είναι ότι για το έτος 2012 

οι πληρωμές είναι ελάχιστες και για τα έτη 2010 και 2011 κυμαίνονται και πάλι σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτό σε συνδυασμό με την γενικότερη ύφεση που επικρατεί 

στην αγορά δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την συνεργασία των φαρμακευτικών 

εταιριών-μελών του ΣΦΕΕ με το Δημόσιο. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ- ΧΡΕΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΦΕΕ) 

2010, 2011 & 2012  
 

Κατάταξη βάσει οφειλόμενου ποσού για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2010 έως 31.03.2012 

 (Για ΙΚΑ (ΕΟΠΥΥ), Στρατιωτικά Νοσοκομεία και ΙΦΕΤ παρουσιάζονται και τα χρέη από πριν το 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΙΝ ΤΟ 

2010 
2010 

01.01.2010-31.12.2010 
(μόνο τιμολόγια 2010) 

2011 
01.01.2011-31.12.2011 
(μόνο τιμολόγια 2011) 

2012 
01.01.2012-31.03.2012 
( μόνο τιμολόγια 2012) 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΧΡΕΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ/ΞΕΙΣ ΧΡΕΗ %  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ/ΞΕΙΣ ΧΡΕΗ %  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ/ΞΕΙΣ ΧΡΕΗ %  

ΕΣΥ - 1.090.441.086 1.008.602.874 81.838.212 92,4 810.175.005 377.164.012 433.010.913 46,5 162.570.435 1.296.435 161.273.99
9 0,79 

ΙΚΑ 10.724.655 274.497.001 219.494.725 55.002.276 80,0 324.926.429 18.368.897 306.557.532 5,7 82.620.772 - 82.620.772 0,0 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ 59.577.592 50.576.019 26.219.966 24.356.052 51,8 40.952.793 7.882.448 33.070.310 19,2 8.730.954 727.884 8.003.069 8,3 

ΝΠΙΔ - 7.773.751 1.147.626 6.626.124 14,8 4.803.729 308.021 4.495.707 6,4 670.571 105.093 565.478 15,7 

ΙΦΕΤ 2.770.668 3.815.670 1.435.798 2.379.872 37,6 3.094.976 262.026 2.832.949 8,5 811.574 433 811.141 0,1 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΦΥΛΑΚΩΝ 

- 331.255 282.744 48.510 85,3 1.385.664 243.607 1.142.057 17,5 23.114 1.628 21.485 7,0 

ΣΥΝΟΛΟ  1.438.835.539 1.257.183.733 170.251.046 88,0 1.185.338.596 404.229.011 781.109.468 34,1 255.427.420 2.131.473 253.295.944 0,83 



 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ- ΧΡΕΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΦΕΕ) 

 
2010, 2011 & 2012  

  
Κατάταξη βάσει οφειλόμενου ποσού για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2010 έως 31.03.2012 

(Για ΙΚΑ (ΕΟΠΥΥ), Στρατιωτικά Νοσοκομεία και ΙΦΕΤ συμπεριλαμβάνονται και τα χρέη από πριν το 2010) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πριν το 2010, το 2010, το 2011  και το Α Τρίμηνο του 2012 
01.01.2010-31.03.2012 

 
 
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΕΗ % ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
 
ΕΣΥ 2.063.186.526 1.387.063.321 676.123.124 67,2% 

ΙΚΑ 682.044.202 237.863.622 454.905.235 34,9% 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ 100.259.766 34.830.298 125.007.023 34,7% 

ΝΠΙΔ 20.970.273 3.258.999 17.711.272 15,5% 

ΙΦΕΤ 4.906.233 2.279.626 5.397.295 46,5% 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΦΥΛΑΚΩΝ 

1.740.033 527.979 1.212.052 30,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 2.875.923.020 1.665.242.476 1.210.680.421 57,9% 


