
ΘΕΜΑ: « Απάντηση σε επιστολή σας»  

Σε συνέχεια της από 20 Μαρτίου 2013 επιστολής σας με θέμα το συμψηφισμό rebate 9%  

με χρέη νοσοκομείων σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

 Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στο άρθρο 1 του ν. 4132/2013 ορίζεται σαφώς και ρητώς ότι : 

«…….Εφόσον μετά το συμψηφισμό του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος, 

παραμένει ανεξόφλητο ποσό απαιτήσεων ή σε περίπτωση κατά την οποία φαρμακευτικές 

εταιρείες ή Κ.Α.Κ. φαρμακευτικών σκευασμάτων δεν έχουν απαιτήσεις έναντι του ΕΟ.Π.Υ.Υ. 

αλλά μόνο έναντι νοσοκομείων, τότε οι απαιτήσεις του ΕΟ.Π.Υ.Υ. έναντι των φαρμακευτικών 

εταιρειών ή των Κ.Α.Κ. από το ποσό επιστροφής (rebate) που προβλέπεται στο στοιχείο α` 

της παραγράφου 1 του παρόντος και από εκείνο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του παρόντος δύνανται να εκχωρούνται, κατόπιν απόφασης του 

Διοικητικού του Συμβουλίου, προς τα νοσοκομεία έναντι καταβολής νοσοκομειακής 

φαρμακευτικής δαπάνης ασφαλισμένων του, τα δε νοσοκομεία συμψηφίζουν υποχρεωτικά 

το ποσό των ανωτέρω εκχωρούμενων προς αυτά απαιτήσεων με οφειλές τους προς τις 

φαρμακευτικές εταιρείες και τους Κ.Α.Κ. φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ο συμψηφισμός 

γίνεται μόνο μεταξύ των εκχωρηθέντων προς τα νοσοκομεία, κατά το προηγούμενο εδάφιο, 

απαιτήσεων και εκκαθαρισμένων οφειλών των νοσοκομείων προς φαρμακευτικές εταιρείες 

ή κατόχους αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών σκευασμάτων που 

δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Υγείας καθορίζονται τα ποσά που κάθε φορά εκχωρούνται και συμψηφίζονται κατά τις 

διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. Η εφαρμογή της 

παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.1.2012.» 
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Σύμφωνα με τη διατύπωση της ανωτέρω διάταξης εισάγεται δυνητική και όχι υποχρεωτική 

εκχώρηση των απαιτήσεων προς τα Νοσοκομεία και μάλιστα κατόπιν απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ. Σαφώς επομένως και πέραν πάσης αμφιβολίας  

προβλέπεται η δυνατότητα ή μη εκχώρησης του όποιου ποσού διά σχετικής αποφάσεως 

του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω ερμηνεία.  Η προβλεπόμενη  

ως άνω κοινή υπουργική απόφαση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον νόμο και να 

καταστήσει, ως εσείς προσδοκάτε, την υποχρεωτικότητα της εκχώρησης, καθορίζει απλώς, 

αφότου προηγηθεί η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το εκχωρούμενο ποσό 

και την ακολουθούμενη διαδικασία.  Σας παραπέμπουμε μάλιστα στην κοινή υπουργική 

απόφαση με αριθμό Φ.42000/8809/1081 (ΦΕΚ 1504/2012), η οποία ρύθμιζε απλώς τη 

διαδικασία και τον τρόπο απόδοσης του ποσού «επιστροφής» και «πρόσθετης 

κλιμακούμενης» του άρθρου 22 του ν. 4052/2012, χωρίς να υποκαθιστά την νομοθετική 

διάταξη.  

Επίσης στο άρθρο 8 του ν.4132/2013  ορίζεται ότι : «…..Ειδικότερα για τις υπολειπόμενες 

οφειλές του έτους 2011 και των τεσσάρων τριμήνων του έτους 2012 προβλέπεται η 

δυνατότητα ρύθμισης αποπληρωμής του ποσού επιστροφής της περίπτωσης α` και του 

πρόσθετου ποσού επιστροφής της περίπτωσης γ` του παρόντος άρθρου που τυχόν 

οφείλεται μετά την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3 του παρόντος, σε 

τέσσερεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, με καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι 15.3.2013, 

της δεύτερης δόσης μέχρι 15.5.2013, της τρίτης δόσης μέχρι 15.7.2013 και της τέταρτης 

δόσης μέχρι 15.9.2013. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω μίας εκ των ως άνω 

δόσεων, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παύει αυτόματα να αποζημιώνει τα αντίστοιχα φαρμακευτικά 

προϊόντα του υπόχρεου Κ.Α.Κ. που συγκαταλέγονται στον κατάλογο αποζημιούμενων 

φαρμάκων της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α` 6).» 

Σύμφωνα με την επίσης σαφή διάταξη του άρθρου 8 προβλέπεται η ρύθμιση της 

αποπληρωμής του ποσού επιστροφής στις εκεί αναφερόμενες δόσεις, είτε μετά την 

εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3, για την οποία όμως ως ανωτέρω αναλύθηκε και 

σαφώς αναφέρεται η εκχώρηση  είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική είτε ακόμη και εάν δεν 

προηγηθεί η διαδικασία της παραγράφου 3. Σε περίπτωση επομένως που δεν προηγήθηκε 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκχώρηση κάποιων ποσών, νομίμως 

ρυθμίζεται η αποπληρωμή του εκάστοτε οφειλομένου ποσού επιστροφής σε δόσεις, είτε 

του συνολικού ποσού είτε του ποσού που προκύπτει μετά την δυνητική εκχώρηση.  

Εξ αντιδιαστολής μάλιστα και προς επίρρωση των ανωτέρω, σας παραπέμπω στη 

διατύπωση της υποπαραγράφου ΙΒ2 της παραγράφου ΙΒ του άρθρου πρώτου του ν. 

4093/2012 όπου προβλέπεται ρητώς  η υποχρεωτικότητα της εκχώρησης και ειδικότερα ότι: 

«Απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ έναντι των 

φαρμακευτικών εταιρειών ……..εκχωρούνται υποχρεωτικά προς τα νοσοκομεία έναντι 

καταβολής νοσηλίων ασφαλισμένων τους». 

 Εάν επομένως ο νομοθέτης και στα άρθρα 1 και 8 του ν. 4132/2013 επιθυμούσε την 

υποχρεωτικότητα και όχι τη δυνητικότητα της εκχώρησης και του μετέπειτα συμψηφισμού, 

θα το διατύπωνε σαφώς.  



Συμπερασματικά, η νομοθεσία είναι σαφής, η εκχώρηση είναι δυνητική αι η έκδοση της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης δεν μπορεί να τροποποιήσει το ως άνω σαφές νομοθετικό 

πλαίσιο, παρά τους ισχυρισμούς σας, το οποίο σκοπίμως παρερμηνεύετε και σε αυτό 

προσδοκάτε.  

Με δεδομένο μάλιστα ότι ο Πρόεδρος του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 

3918/2011 μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας, είναι καθ΄ύλην αρμόδιος να εκδίδει 

πράξεις υλοποιώντας αυτή καλώντας σας στην εφαρμογή της προβλεπόμενης στο άρθρο 8 

ρύθμισης .  
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