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

Κοιν.: κα Αθ. ∆ρέττα, Γενική Γραµµατέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
 κα Σ. Αργύρη, ∆/ντρια ∆/νσης Ασφάλισης, Ασθένειας & Μητρότητας, Υπουργείο Εργασίας 

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

 

ΘΕΜΑ: Επιτάχυνση διαδικασίας συµψηφισµού 

 

Χαλάνδρι, 3 Φεβρουαρίου 2012 

Αγαπητέ κύριε Πολύζο, 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας συµψηφισµού του τέλους εισόδου και του rebate για το 2011 στα 
30 νοσοκοµεία δυνάµει της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθµ. Φ.42000/31584/4324 (ΦΕΚ 
2984/Β/27.12.2011) θα θέλαµε να θέσουµε υπόψη σας τα κάτωθι ζητήµατα.  

Σύµφωνα µε πληροφορίες που λαµβάνουµε από επιχειρήσεις-µέλη µας παρατηρούνται 
µεγάλες καθυστερήσεις στη διαδικασία ολοκλήρωσης του συµψηφισµού στα 30 αυτά 
νοσοκοµεία. Επιπλέον, όπως ήδη επισηµάναµε µε την από 13/1/2012 επιστολή µας, µε την 
υπαγωγή µόνο 30 νοσοκοµείων και των χρεών του 2011 στο πεδίο εφαρµογής της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης υπάρχει αδυναµία κάλυψης του προς συµψηφισµό ποσού. 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.  

Προς εφαρµογή της ως άνω διάταξης σας παρακαλούµε, όπως επισπεύσετε τη διαδικασία 
συµψηφισµού στα 30 νοσοκοµεία προκειµένου να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν και 
όπως εκδώσετε νέα Υπουργική Απόφαση µε την οποία θα υπαχθούν στη διαδικασία 
συµψηφισµού όλα τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ όχι µόνο για τα χρέη του 2011 αλλά και του 2010. 
Μόνο µε τον τρόπο αυτό, θα υλοποιηθεί σωστά και νόµιµα ο συµψηφισµός προς όφελος του 
∆ηµοσίου και των φαρµακευτικών επιχειρήσεων.  

Με εκτίµηση, 

 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης       Βασίλης Νειάδας 
Γενικός ∆ιευθυντής                     Αντιπρόεδρος  
 

 
 
 
 

∆ιονύσιος Φιλιώτης 
Πρόεδρος 


