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Εισαγωγή 

Ο Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) προέβη στη συγκέντρωση και 

καταγραφή όλων των στοιχείων που αφορούν στα χρέη των δηµοσίων νοσοκοµείων προς τις 

εταιρείες-µέλη του για τιµολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2010 έως 30.06.2011. 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, και 

συγκεντρωτικά  για το 2010 και το 2011, µόνο για τον κλάδο φαρµάκων, καθώς και του 

συνολικού χρόνου καθυστέρησης αποπληρωµής των οφειλόµενων ποσών ανά νοσοκοµείο. 

Επίσης συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν τα στοιχεία χρεών των νοσοκοµείων του ΙΚΑ και 

των στρατιωτικών νοσοκοµείων προς τις εταιρείες-µέλη του ΣΦΕΕ για τιµολόγια που 

εκδόθηκαν πριν από την 01.01.2010. 

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

δηµοσίων νοσοκοµείων, όσο και τα επιµέρους στοιχεία συγκεκριµένων υποκατηγοριών 

αυτών, ως εξής: 

• Πίνακας 1: Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη των δηµοσίων νοσοκοµείων, ανα 

νοσοκοµείο, 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 30.06.2011, και γ) συγκεντρωτικά για το 2010 και το 2011, δηλαδή από 

01.01.2010 έως 30.06.2011: 

o Κατάταξη µε βάση το οφειλόµενο ποσό 

o ∆ιαχωρισµός ανάµεσα στα επιµέρους Νοσοκοµεία ΕΣΥ, Νοσοκοµεία ΝΠΙ∆, 

Νοσοκοµεία ΙΚΑ, Στρατιωτικά Νοσοκοµεία, Νοσοκοµεία ∆ικαστικών Φυλακών, 

ΙΦΕΤ 

• Πίνακας 2: Συγκεντρωτικές πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη των δηµοσίων 

νοσοκοµείων προς τις εταιρείες-µέλη του ΣΦΕΕ για τιµολόγια που εκδόθηκαν το 

2010, δηλαδή από 01.01.2010 έως 31.12.2010, το 2011, δηλαδή από 01.01.2011 

έως 30.06.2011, και συγκεντρωτικά  για το 2010 και το 2011, δηλαδή από 01.01.2010 

έως 30.06.2011, 

o Κατάταξη µε βάση το οφειλόµενο ποσό 

o ∆ιαχωρισµός ανάµεσα σε σύνολο των Νοσοκοµείων ΕΣΥ, ΝΠΙ∆, ΙΚΑ, 

Στρατιωτικών, ∆ικαστικών Φυλακών, ΙΦΕΤ 

• Πίνακας 3: Χρέη των Νοσοκοµείων του ΙΚΑ προς τις εταιρείες-µέλη του ΣΦΕΕ για 

τιµολόγια που εκδόθηκαν πριν από την 01.01.2010  

• Πίνακας 4: Χρέη των Στρατιωτικών Νοσοκοµείων προς τις εταιρείες-µέλη του 

ΣΦΕΕ για τιµολόγια που εκδόθηκαν πριν από την 01.01.2010  

o Κατάταξη µε βάση το οφειλόµενο ποσό 
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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 συνολικό ύψος των πωλήσεων των φαρµακευτικών επιχειρήσεων µελών του 

ΣΦΕΕ προς τα δηµόσια νοσοκοµεία την περίοδο από 01.01.2010 έως 31.12.2010 

ανήλθε στα €1.349,7 εκατ. 

• Την 30.06.2011, το συνολικό ύψος των εισπράξεων των φαρµακευτικών 

επιχειρήσεων µελών του ΣΦΕΕ από τα δηµόσια νοσοκοµεία για τιµολόγια που 

εκδόθηκαν από 01.01.2010 έως 31.12.2010 ανήλθε στα €656,3 εκατ, έναντι €435,4 

εκατ. την 31.03.2011.   

• Με άλλα λόγια, την 30.06.2011, έχει αποπληρωθεί το 48,6% των συνολικών 

οφειλών των δηµοσίων νοσοκοµείων για τιµολόγια του 2010, δηλαδή τιµολόγια που 

αφορούν µόνο το πρώτο εξάµηνο του 2010. Εποµένως, κατά µέσο όρο, εκκρεµεί 

ακόµα η εξόφληση των τιµολογίων που εκδόθηκαν το δεύτερο εξάµηνο του 2010. 

• Την 30.06.2011, το συνολικό ύψος των χρεών των δηµοσίων νοσοκοµείων προς 

τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις µέλη του ΣΦΕΕ για τιµολόγια που εκδόθηκαν από 

01.01.2010 έως 31.12.2010 ανέρχεται στα €693,4 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 30.06.2011 

από τις εταιρίες-µέλη του ΣΦΕΕ είναι τα ακόλουθα: 

• Το συνολικό ύψος των πωλήσεων των φαρµακευτικών επιχειρήσεων µελών του 

ΣΦΕΕ προς τα δηµόσια νοσοκοµεία την περίοδο από 01.01.2011 έως 30.06.2011 

ανήλθε στα €578,8 εκατ. 

• Την 30.06.2011, το συνολικό ύψος των εισπράξεων των φαρµακευτικών 

επιχειρήσεων µελών του ΣΦΕΕ από τα δηµόσια νοσοκοµεία για τιµολόγια που 

εκδόθηκαν από 01.01.2011 έως 30.06.2011 ανήλθε στα €61,5 εκατ., δηλαδή έχει 

αποπληρωθεί το 11% των συνολικών οφειλών των δηµοσίων νοσοκοµείων για 

τιµολόγια του πρώτου εξαµήνου 2011. Με άλλα λόγια, την 30.06.2011, εκκρεµεί 

ακόµα η εξόφληση τιµολογίων του Ιανουαρίου του 2011.  

• Την 30.06.2011, το συνολικό ύψος των χρεών των δηµοσίων νοσοκοµείων προς 

τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις µέλη του ΣΦΕΕ για τιµολόγια που εκδόθηκαν από 

01.01.2011 έως 30.06.2011 ανέρχεται στα €517,3 εκατ. 
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Γ) Πωλήσεις, Εισπράξεις, Χρέη 2010 & 2011 

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

πωλήσεων και χρεών για τιµολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2010 έως 30.06.2011 

από τις εταιρίες-µέλη του ΣΦΕΕ είναι τα ακόλουθα: 

• Το συνολικό ύψος των πωλήσεων των φαρµακευτικών επιχειρήσεων µελών του 

ΣΦΕΕ προς τα δηµόσια νοσοκοµεία την περίοδο από 01.01.2010 έως 30.06.2011 

ανήλθε στα €1.928,5 εκατ. 

• Την 30.06.2011, το συνολικό ύψος των εισπράξεων των φαρµακευτικών 

επιχειρήσεων µελών του ΣΦΕΕ από τα δηµόσια νοσοκοµεία για τιµολόγια που 

εκδόθηκαν από 01.01.2010 έως 30.06.2011 ανήλθε στα €717,8 εκατ. Με άλλα λόγια, 

την 30.06.2011 έχει αποπληρωθεί το 37% των συνολικών οφειλών των 

δηµοσίων νοσοκοµείων, έναντι του 27% των συνολικών οφειλών των δηµοσίων 

νοσοκοµείων που είχε αποπληρωθεί έως την 31.03.2011. 

• Την 30.06.2011, το συνολικό ύψος των χρεών των δηµοσίων νοσοκοµείων προς 

τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις µέλη του ΣΦΕΕ για τιµολόγια που εκδόθηκαν από 

01.01.2010 έως 30.06.2011 ανέρχεται στα €1.210,6 εκατ., όπως φαίνεται στο 

∆ιάγραµµα 1. 

∆ιάγραµµα 1 

Εξέλιξη Χρεών Νοσοκοµείων 
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• Την 30.06.2011 παρατηρούνται διακυµάνσεις στα ποσοστά αποπληρωµής 

τιµολογίων που εκδόθηκαν από 01.01.2010 έως 30.06.2011 µεταξύ των 

Νοσοκοµείων του ΕΣΥ. Συγκεκριµένα, τα ποσοστά αποπληρωµής τιµολογίων 

κυµαίνονται από 18,7% έως 77,6% στα µεγάλα νοσοκοµεία, δηλαδή στα 

νοσοκοµεία µε συνολικές πωλήσεις µεγαλύτερες από €20 εκατ. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι διακυµάνσεις στην εξόφληση τιµολογίων ανάµεσα στο 

Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας, στο Πανεπιστηµιακό Γενικό 

Νοσοκοµείο Ιωαννίνων  και στο Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου», 

όπου τα ποσοστά εξόφλησης είναι 18,7%, 56,2%  και 77,6% αντίστοιχα. Σηµαντικές 

διακυµάνσεις στην εξόφληση τιµολογιών παρατηρούνται και στα µεσαία 

νοσοκοµεία, δηλαδή στα νοσοκοµεία µε συνολικές πωλήσεις από €20 εκατ. έως €10 

εκατ., όπου τα ποσοστά αποπληρωµής τιµολογίων κυµαίνονται από 22,4% έως 

76,4%. Τέλος, µεγάλες διαφορές στην αποπληρωµή τιµολογιών εµφανίζουν και 

τα µικρά νοσοκοµεία, δηλαδή τα νοσοκοµεία µε πωλήσεις µικρότερες από €10 εκατ. 

• Τα Νοσοκοµεία του ΙΚΑ εµφανίζουν υψηλές οφειλές προς τις εταιρείες-µέλη του 

ΣΦΕΕ, µε συνολικό ποσό οφειλών που προσεγγίζει τα €298 εκατ. (25% επί του 

συνόλου των οφειλών) την 30.06.2011. Το 47% των συνολικών οφειλών αφορά 

τιµολόγια του 2010, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό την 31.03.2011 ήταν 74,5%. Επίσης, 

σηµειώνεται ότι την 30.06.2011 το συνολικό ύψος των χρεών των Νοσοκοµείων 

του ΙΚΑ προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις µέλη του ΣΦΕΕ για τιµολόγια που 

εκδόθηκαν πριν την 01.01.2010 ανέρχονται στα €10,8 εκατ. 

• Υψηλές οφειλές εµφανίζουν και τα Στρατιωτικά Νοσοκοµεία, τα οποία έχουν 

εξοφλήσει µόνο το 15,5% του συνόλου των τιµολογίων των ετών 2010 και 2011, ενώ  

το συνολικό ύψος των χρεών τους διαµορφώνεται στα €55,4 εκατ. την 30.06.2011. 

Επίσης, το συνολικό ύψος των χρεών των Στρατιωτικών  Νοσοκοµείων προς τις 

φαρµακευτικές επιχειρήσεις µέλη του ΣΦΕΕ για τιµολόγια που εκδόθηκαν πριν την 

01.01.2010 ανέρχονται στα €48 εκατ. έναντι €52,3 εκατ. την 31.03.2011.
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• Τα Νοσοκοµεία των ∆ικαστικών Φυλακών εµφανίζουν τις χαµηλότερες οφειλές προς τις εταιρείες-µέλη του ΣΦΕΕ, ύψους €222,7 χιλ. και το 

υψηλότερο ποσοστό εξόφλησης τιµολογίων, της τάξεως του 71,9% την 30.06.2011. 

• Παρατηρείται υψηλός βαθµός συγκέντρωσης των χρεών σε λίγα νοσοκοµεία. Τα δέκα πρώτα –βάσει οφειλόµενου ποσού- δηµόσια νοσοκοµεία 

έχουν συνολικά χρέη προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις που ξεπερνούν τα €616,8 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στο 50,9% των συνολικών χρεών.  

•  Επίσης, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 2, το 20% των νοσοκοµείων έχει χρέη που αντιστοιχούν στο 81% των συνολικών χρεών. 

∆ιάγραµµα 2 

∆ιάγραµµα Ανισοκατανοµής Χρεών Νοσοκοµείων 30.06.2011 
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• Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι µε βάση τα συνολικά στοιχεία πωλήσεων του α’ εξαµήνου του 2011 των εταιριών-µελών του ΣΦΕΕ προς τα 

Νοσοκοµεία του ΕΣΥ, τα Νοσοκοµεία ΝΠΙ∆, τα Στρατιωτικά Νοσοκοµεία, τα Νοσοκοµεία-Φαρµακεία του ΙΚΑ, τα Νοσοκοµεία των ∆ικαστικών 

Φυλακών και τον ΙΦΕΤ, εκτιµάται ότι το συνολικό ύψος των πωλήσεων των εταιριών-µελών του ΣΦΕΕ προς το ∆ηµόσιο το 2011, θα 

διαµορφωθεί στα €1,1 δισ., µειωµένο κατά 17,4% σε σχέση µε το 2010.  


