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Προς         
τον Αξιότιμο 
κ. Νίκο Πολύζο 
Γενικό Γραμματέα Υγείας 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 

Κοιν.: κα Αθ. Δρέττα, Γενική Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
 κα Σ. Αργύρη, Δ/ντρια Δ/νσης Ασφάλισης, Ασθένειας & Μητρότητας, Υπουργείο 

Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης 
 κα Β. Φακουκάκη, Δ/ντρια Δ/νσης Οικονομικού, Υπουργείο Υγείας & Κ.Α.  
   

Χαλάνδρι, 13 Ιανουαρίου 2012 

Αγαπητέ κύριε Πολύζο, 

Σε συνέχεια του από 9/1 εγγράφου που απευθύνατε στα 30 νοσοκομεία που 
εμπλέκονται στη διαδικασία συμψηφισμού θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα 
κάτωθι ζητήματα.  

Με το ως άνω έγγραφο καλείτε τα 30 νοσοκομεία στο πλαίσιο της διαδικασίας 
συμψηφισμού να συμφωνήσουν με τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις το ύψος του 
χρέους μόνο για το 2011. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 262/A/16.12.2011) το τέλος εισόδου και το rebate 2011 που 
οφείλουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις συμψηφίζονται με τα χρέη των 
νοσοκομείων προς τις τελευταίες. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε 
από πολλές επιχειρήσεις-μέλη μας, τα χρέη του 2011 δεν επαρκούν για να 
καλύψουν το προς συμψηφισμό ποσό. 

Συνεπώς, προς εφαρμογή της ως άνω διάταξης αλλά και προκειμένου να μην 
αναγκαστούν τα νοσοκομεία να επαναλάβουν εκ νέου την ίδια διαδικασία 
ταυτοποίησης των προς συμψηφισμό τιμολογίων, θα πρέπει να υπαχθούν στη 
διαδικασία αυτή όχι μόνο τα χρέη του 2011 αλλά και του 2010 και επιπλέον θα 
πρέπει να επεκταθεί η λίστα των εμπλεκόμενων νοσοκομείων πέραν των 30. Μόνο 
με τον τρόπο αυτό θα υλοποιηθεί ο συμψηφισμός σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
από τον νόμο ρυθμίσεις, θα επιταχυνθεί η όλη διαδικασία του συμψηφισμού ενώ 
παράλληλα δε θα επιφορτισθούν οι δημόσιες υπηρεσίες με περιττό φόρτο εργασίας.  

Με εκτίμηση, 

 
 
Φώτης Μαγγαλούσης       Βασίλης Νειάδας 
Γενικός Διευθυντής                  Αντιπρόεδρος  
 

 
 
 

Διονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 


