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Προς         
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∆ιοικητή ΙΚΑ 
 
Κοιν.: κ. Ε. Βενιζέλο, Υπουργό Οικονοµικών 
           κ. Α. Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
           κ. Γ. Κουτρουµάνη, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης 
           κ. Φ. Σαχινίδη, Υφυπουργό Οικονοµικών 
           κ. Η. Πλασκοβίτη, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Οικονοµικών 
           κα Αθ. ∆ρέττα, Γενική Γραµµατέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
 
 
Θέµα: Χρέη ΙΚΑ 

 
Χαλάνδρι, 31 Οκτωβρίου 2011 

 
Αξιότιµε κύριε ∆ιοικητά, 
 
Ο ΣΦΕΕ εκφράζει τον έντονο προβληµατισµό  των φαρµακευτικών επιχειρήσεων για 
τη συνεχιζόµενη συσσώρευση χρεών στο ΙΚΑ. Όπως φαίνεται στην αναλυτική 
έκθεση, που σας επισυνάπτουµε και η οποία αφορά στην περίοδο από 1-1-2010 έως 
και 30-9-2011, οι συνολικές οφειλές του ιδρύµατος ανέρχονται πλέον σε περίπου 
300 εκατ. ευρώ! 
 
Το πρόβληµα καθίσταται εκρηκτικό τη χρονιά που διανύουµε, καθώς το ΙΚΑ έχει 
κηρύξει ατύπως «στάση πληρωµών» προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις. 
Ειδικότερα, από την 1-1-2011 µέχρι τις 30-9-2011, το ίδρυµα έχει κάνει αγορές 
ύψους περίπου 209 εκατ. ευρώ, από τα οποία έχετε εξοφλήσει µόλις το 2,33%! 
 
Συνολικά, από την 1-1-2010 έως και 30-9-2011 το ΙΚΑ αγόρασε φάρµακα αξίας 484 
εκατ. ευρώ από τα οποία έχουν αποπληρωθεί µόνο 193 εκατ. ∆ηλαδή, το ποσοστό 
εξόφλησης ανέρχεται µόλις στο 39,88% ή αντιστρόφως το ίδρυµα οφείλει στις 
φαρµακευτικές επιχειρήσεις περίπου το 60% των αγορών που έχει πραγµατοποιήσει 
σε 21 µήνες. 
 
Σας θυµίζουµε ακόµη ότι υπάρχουν ακόµη ανεξόφλητα χρέη ύψους περίπου 10 
εκατ. από τιµολόγια που εκδόθηκαν πριν το 2010! 
 
Κύριε ∆ιοικητά, 
 
Ο ΣΦΕΕ εκφράζει την αγωνία των φαρµακευτικών επιχειρήσεων, η οποία 
επιτείνεται από δύο στοιχεία: 
 

1. Τα νοσοκοµεία του ΙΚΑ εντάχθηκαν στο ΕΣΥ, το οποίο επίσης αντιµετωπίζει 

προβλήµατα συσσώρευσης χρεών. Το γεγονός αυτό επιτείνει την 

αβεβαιότητα για την οµαλή εξόφληση των τιµολογίων. 
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2. Την επικείµενη έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος θα διαχειρίζεται 

τους πόρους του κλάδου υγείας των ΙΚΑ, ΟΠΑ∆, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ. 

Υπό το πρίσµα αυτό, ο ΣΦΕΕ θεωρεί απαραίτητο να υπάρξει ρύθµιση για το 
συµψηφισµό των οφειλών του ιδρύµατος µε τις ασφαλιστικές εισφορές, που 
καλούνται να καταβάλουν οι επιχειρήσεις στο ίδρυµα κάθε µήνα,  
Επιπλέον, σας απευθύνουµε έκκληση να παρέµβετε, ώστε να ληφθούν όλα τα 
αναγκαία µέτρα και να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα, το οποίο αργά ή γρήγορα θα 
οδηγήσει σε ελλείψεις φαρµάκων. 
 

Με εκτίµηση, 
 
 
 
 
    
Φώτης Μαγγαλούσης           Βασίλης Νειάδας 
 Γενικός ∆ιευθυντής             Αντιπρόεδρος 
 
 
 
 
 
    
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 


