
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  30 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΠΟΣΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ 
Κ.Υ.Α Φ.42000/31584/4324 7-12-2011 (φεκ 2984 τεύχος Β 2011) 
 
 
From: ΓΓ ΥΥΚΑ - Πολίτης ∆ημήτρης 
Subject: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 30 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΠΟΣΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ Κ.Υ.Α Φ.42000/31584/4324 7-12-2011 (φεκ 2984 τεύχος Β 2011). 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
Τον νόμο 3697/8-5-2009/ άρθρο 35, νόμο 3918/2-3-2011/αρθρο 35, νόμο 
4025/2-11-2011/άρθρο 36 και την ΚΥΑ Φ.42000/31584/4324/27-12-2011, 
σας παραθέτουμε τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν τα 
νοσοκομεία σχετικά με το παρακάτω θέμα:  
 
ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  30 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΠΟΣΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ Κ.Υ.Α 
Φ.42000/31584/4324 7-12-2011 (φεκ 2984 τεύχος Β 2011). 

 
Απαραίτητες ενέργειες πριν από την ισόποση διαγραφή χρέους και 

απαιτήσεων προς τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα Ασφαλιστικά Ταμεία Ι.Κ.Α 
– Ε.Τ.Α.Μ, Ο.Γ.Α. αντίστοιχα 

 
 Ενημέρωση της διαχείρισης του φαρμακείου με το 

σύνολο  τιμολογίων - δελτίων αποστολής φαρμάκων της χρήσης 
2011. 

 Ενημέρωση του λογαριασμού 24.01.10 «Αγορές φαρμάκου» 
καθώς και των  λογαριασμών υποχρεώσεων προς  τους 
προμηθευτές φαρμάκου έως 31-12-2011. 

 Συμφωνία με τους προμηθευτές φαρμάκου, για το ύψος του 
χρέους της χρήσης 2011. 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω κινήσεων και στα πλαίσια εφαρμογή 
της  Κ.Υ.Α Φ.42000/31584/4324 7-12-2011 (φεκ 2984 τεύχος β 2011), τα 
νοσοκομεία θα προχωρήσουν στη διαγραφή ισόποσων υποχρεώσεων και 
απαιτήσεων προς τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα Ασφαλιστικά Ταμεία Ι.Κ.Α 
– Ε.Τ.Α.Μ  και Ο.Γ.Α αντίστοιχα, με προτεραιότητα τον Ο.Γ.Α. (χωρίς να 
απαιτήσουν έκδοση πιστωτικού τιμολογίου από τις φαρμακευτικές εταιρίες) 

 
Το ποσό της διαγραφής της υποχρέωσης προς την εκάστοτε 

φαρμακευτική εταιρεία  θα περιληφθεί σε γραμμάτιο είσπραξης με τη μορφή 
της  παρακράτησης, δυνάμει της ανωτέρω Κ.Υ.Α, έναντι εντάλματος 
πληρωμής εξόφλησης εκκρεμών τιμολογίων προς την εταιρεία χρήσης 2011. 
∆ιευκρινίζεται ότι, της εν λόγω παρακράτησης στο γραμμάτιο είσπραξης θα 
προηγηθούν όλες οι μέχρι σήμερα υφιστάμενες λοιπές παρακρατήσεις 
(Μ.Τ.Π.Υ, Χαρτόσημο, προκαταβολή φόρου εισοδήματος, κ.λ.π). 



Η εξόφληση του Φ.Π.Α που αναλογεί στα εξοφλούμενα τιμολόγια της 
φαρμακευτικής εταιρείας δεν επηρεάζεται ουδόλως από τον ανωτέρω 
χειρισμό, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλες τις παρακρατήσεις. 

 
Αντίστοιχα θα εκδοθεί γραμμάτιο είσπραξης προς τα Ασφαλιστικά 

Ταμεία  (Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ  και Ο.Γ.Α με προτεραιότητα τον Ο.Γ.Α), για τη 
διαγραφή ισόποσης απαίτησης. 

 
Απαραίτητη ∆ιευκρίνιση: 

 Το προς διαγραφή χρέος προς τις φαρμακευτικές εταιρίες θα 
αφορά μόνο πωλήσεις φαρμάκων 

 
Σημειώσεις: 
 

 Πριν υποβάλλετε τα στοιχεία του ∆εκεμβρίου στο ESY.net 
θα πρέπει να έχετε κάνει τις προαπαιτούμενες ενέργειες για 
το rebate. 

 
 Μέχρι την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες ενέργειες  και μέχρι την 
∆ευτέρα 16 Ιανουαρίου το μεσημέρι να έχουν υποβληθεί τα 
στοιχεία του ∆εκεμβρίου στο ESY.net 

 
Για διευκρινήσεις τεχνικής φύσεως από τα τμήματα οικονομικών των 
νοσοκομείων παρακαλώ απευθυνθείτε στην κα Λουκίσα 210-5227576  
 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΥΚΑ 
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