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Προς  
τον Αξιότιμο  
κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο 
Διοικητή ΙΚΑ 
 

Χαλάνδρι, 2 Απριλίου 2013 
 

Θέμα: Διαδικασία αποπληρωμής εκκρεμών χρεών ΙΚΑ 
 

 
Αγαπητέ κύριε Σπυρόπουλε, 
 
Σας ευχαριστούμε για την εποικοδομητική συνάντηση που είχαμε σήμερα σχετικά με 
τη διαδικασία αποπληρωμής των εκκρεμών χρεών του ΙΚΑ. Όπως συμφωνήσαμε και 
προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία, θα θέλαμε να συνοψίσουμε τις επόμενες 
ενέργειες για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών μέχρι και 31/10/2011 
στους δύο κάτωθι άξονες: 
 

• Έχει πιστωθεί στο ΙΚΑ το ποσό των 117 εκ. ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ, το οποίο 
σύμφωνα με την Υπηρεσία σας θα καλύψει μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 
2011. Το ΙΚΑ θα πρέπει να προχωρήσει στην ομαδοποίηση των ως άνω 
τιμολογίων ανά εταιρεία και θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία 
καταβολής του ως άνω ποσού στις εταιρείες θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα 
μέσα Απριλίου 2013.  

• Για την άμεση αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού των περίπου 210 εκ. ευρώ 
θα πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου 
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4132/2013. Βάσει της 
διαδικασίας αυτής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα 
Απριλίου, το ΙΚΑ θα μπορεί να προχωρήσει στην ομαδοποίηση των 
τιμολογίων ανά εταιρεία και έτσι να επιτευχθεί ο ταχύτερος ρυθμός 
υλοποίησης της όλης διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό, θα μειωθεί η 
γραφειοκρατία με την έκδοση όχι μόνο λιγότερων πιστωτικών τιμολογίων 
από τους προμηθευτές αλλά και λιγότερων χρηματικών ενταλμάτων από την 
υπηρεσία του ΙΚΑ. 
Στο πλαίσιο αυτό, και παράλληλα με την πρώτη διαδικασία αποπληρωμής 
των 117 εκ. ευρώ, θα πρέπει το ΙΚΑ να διασφαλίσει από το Υπουργείο 
Οικονομικών και να εκταμιευθεί άμεσα το υπόλοιπο ποσό των περίπου 210 
εκ. που αναλογεί στα χρέη του ΙΚΑ από 1/4/2011 έως και τέλη 2011.  

 
Κύριε Διοικητά, 
Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας προκειμένου να διασφαλισθεί η 
ομαλή και τάχιστη ολοκλήρωση της διαδικασίας αποπληρωμής των εκκρεμών 
χρεών, κατ’ εφαρμογή άλλωστε των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας 
μας.  

 
Με εκτίμηση, 

 
 
         
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής     Φώτης Μαγγαλούσης 
Πρόεδρος       Γενικός Διευθυντής 


