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Θέμα: Συμψηφισμός clawback/rebates με χρέη νοσοκομείων 

 

Χαλάνδρι, 6 Νοεμβρίου 2014  

Αγαπητέ κύριε Κοντοζαμάνη, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας το σοβαρό θέμα των 
εκκρεμών χρεών των δημοσίων νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές εταιρείες και 
ειδικότερα του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, του οποίου τα χρέη, σύμφωνα με 
στοιχεία των περισσότερων εταιρειών-μελών μας αγγίζουν τα €25 εκατ. (έως 
30/9/2014). 

Επειδή το θέμα είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τις φαρμακευτικές εταιρείες  

αλλά και τη βιωσιμότητας του συστήματος Υγείας, σας παρακαλούμε όπως 

προχωρήσετε άμεσα στην έκδοση της σχετικής ρύθμισης η οποία θα επιτρέπει 

αφενός τον συμψηφισμό των rebates με τα χρέη νοσοκομείων 

(συμπεριλαμβανομένων των ΝΠΙΔ), και αφετέρου την δυνατότητα να δίνεται 

προτεραιότητα στον συμψηφισμό του clawback με τα χρέη των νοσοκομείων. 

Ενδεικτικά προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου ΙΒ.2 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 

222/Α/12/11/2012) ως ακολούθως: 

 «Στην περίπτωση που στο τέλος κάθε εξαμήνου το σύνολο της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ 

έχει υπερβεί το προκαθορισμένο ποσό, το υπόλοιπο αναζητείται από τις 

φαρμακευτικές εταιρείες ή ΚΑΚ και είτε καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό που 

υποδεικνύει ο ΕΟΠΥΥ, είτε συμψηφίζεται από τον ΕΟΠΥΥ με ισόποσες οφειλές για 

την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων από τα φαρμακεία του, στην 

περίπτωση φαρμακευτικών εταιρειών ή ΚΑΚ που είναι προμηθευτές των 

φαρμακείων του. Εναλλακτικά, υπόλοιπα ποσά ή ποσά επιστροφών φαρμακευτικών 

εταιρειών που δεν έχουν συναλλαγές με τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή λόγω της 

φύσεως των φαρμακευτικών σκευασμάτων τους συνεργάζονται με νοσοκομεία ΝΠΔΔ 

και ΝΠΙΔ εποπτείας Υπουργείου Υγείας, δύνανται να συμψηφίζουν μέρος ή όλον, 

κατά προτεραιότητα, του ποσού της υπέρβασης με τους φορείς αυτούς, ύστερα από 

αίτησή τους προς τον ΕΟΠΥΥ με κοινοποίηση στα αντίστοιχα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Μετά 

από απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, εκχωρούνται προς τα νοσοκομεία, ΝΠΔΔ και 

ΝΠΙΔ, και συμψηφίζονται με απαιτήσεις των φαρμακευτικών εταιρειών ή ΚΑΚ από τα 

Νοσοκομεία για φάρμακα έναντι νοσηλίων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με 

τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ 

επιστρεφομένων από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή ΚΑΚ φαρμακευτικών προϊόντων, 
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ποσών και εκκαθαρισμένων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς φαρμακευτικές εταιρείες ή 

ΚΑΚ, που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους ή εκκρεμούν από προηγούμενες 

χρήσεις. Τυχόν υπόλοιπα ποσά από την παραπάνω διαδικασία κατατίθενται 

απευθείας από τις εταιρείες στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ.» 

 

  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε επιπλέον χρειαστείτε. 

 
Με εκτίμηση, 

 
Μιχάλης Χειμώνας       Ζέφη Βοστιτσάνου 
Γενικός Διευθυντής                        Δ/ντρια Επιστημονικών &  

                             Ρυθμιστικών Θεμάτων 


