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Χαλάνδρι, 25 Ιουλίου 2011 

Αξιότιµε κύριε ∆ιοικητά, 
 

Επικοινωνούµε µαζί σας για µία ακόµη φορά για να εκφράσουµε την αγωνία των 
φαρµακευτικών επιχειρήσεων για τη συνεχιζόµενη συσσώρευση χρεών στα 
νοσοκοµεία και φαρµακεία του ΙΚΑ.  

Όπως φαίνεται στην αναλυτική έκθεση, που σας επισυνάπτουµε και η οποία αφορά 
στην περίοδο από 1-1-2010 έως και 30-6-2011, τα χρέη των νοσοκοµείων και 
φαρµακείων του ΙΚΑ ανέρχονται στο 70% των αγορών για φάρµακα! 

Αναλυτικά, την εν λόγω περίοδο τα νοσοκοµεία και φαρµακεία του ΙΚΑ αγόρασαν 
φάρµακα αξίας 431 εκατ. ευρώ, από τα οποία εξόφλησαν µόλις 133 εκατ. ∆ηλαδή, 
οι οφειλές τους φθάνουν περίπου στα 300 εκατ., ήτοι ποσοστό περίπου 70%. 

Το πρόβληµα καθίσταται εκρηκτικό τη χρονιά που διανύουµε, καθώς το πρώτο 
εξάµηνο του 2011, τα νοσοκοµεία και φαρµακεία του ΙΚΑ έχουν εξοφλήσει µόλις 
το 0,02% των αγορών σε φάρµακα! Για του λόγου τω αληθές, προµηθεύτηκαν 
φάρµακα αξίας περίπου 157εκατ. ευρώ, από τα οποία έχουν εξοφλήσει µόλις 
35.773 ευρώ.  

Γίνεται φανερό πλέον ότι ουσιαστικά το 2011 το ΙΚΑ έχει κηρύξει άτυπη «στάση 
πληρωµών» προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις.  

Επιπλέον, υπενθυµίζεται ότι υπάρχουν ακόµη ανεξόφλητα χρέη ύψους περίπου 10 
εκατ. από τιµολόγια που εκδόθηκαν πριν το 2010.  

Την ίδια στιγµή, η κυβέρνηση προχωρεί στην ένταξη των νοσοκοµείων του ΙΚΑ στο 
ΕΣΥ, το οποίο επίσης αντιµετωπίζει προβλήµατα συσσώρευσης χρεών. Το γεγονός 
αυτό επιτείνει την αβεβαιότητα των φαρµακευτικών επιχειρήσεων για την οµαλή 
εξόφλησή τους. 

Υπό το πρίσµα αυτό, ο ΣΦΕΕ θέτει και πάλι επί τάπητος την πρότασή του να 
υπάρξει συνεννόηση του ΙΚΑ µε τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις για το συµψηφισµό 
των οφειλών του ιδρύµατος µε τις ασφαλιστικές εισφορές, που καλούνται να 
καταβάλουν οι επιχειρήσεις στο ίδρυµα κάθε µήνα. 
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Παράλληλα, σας καλούµε να παρέµβετε προσωπικά ώστε να ληφθούν όλα τα 
αναγκαία µέτρα και αντιµετωπιστεί το πρόβληµα, το οποίο αργά ή γρήγορα θα 
οδηγήσει σε ελλείψεις φαρµάκων. 

Μετά τιµής, 
 
 
    
 
 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης             Βασίλειος Νειάδας 
  Γενικός ∆ιευθυντής      Αντιπρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

          

   


