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ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ/νση : Αριστοτέλους 17, Αθήνα ΠΡΟξ : όπως Πίνακας Αποδεισών

ΤΚ: 10187

Τηλέφωνο: 210 5237483

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Οδηγίες εψαρμογής υπ1αρίθμ. ΔΥΓ3/Γ.Π οικ.70519 στα νοσοκομεία

ξχεηκ4

1) Η υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3/Γ.Π. οικ.70519 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2243 Β’ 18/08/14),

2 το άρ. 13, της υπ’ αρ. ΓΥ/οικ.3457 ΥΑ, (ΦΕΚ 64 8’ 16(01/14)

Με την ανωτέρω σχετική Υπουργική Απ$αση και από 1.7.2014, το επιπράσθετο

ποσοστό έκτττωσης επί της νοσοκομειακής τιμής του ειδικού καταλόγου ψαρμάκων

σοβαρών παθήσεων της παρ, 2, του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 61 ΒΙ με

συνολικές τρφηνιαίες πωλήσεις των Εταιρειών προς τα νοσοκομεία, όλων των

συσκευασιών, περιεκτικΟτήΤων και μορψών τους ανά νοσοκομείο, καθορίζεται ως

εξής:

. 1,5% για πωλήσεις τριμήνου έως 2.500.000 €,

3% για $άρμακα με πωλήσεις τριμήνου 2.500.0001 έως 5.000.000 € κει

ο 4,5% για ψάρμακα με πωλήσεις τριμήνου άνω των 5.000,000 €
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Η διαδικασία υπολογισμού τιμολόγησης του επυτρόσθετου ποσοστού

έκπτωσης, προκειμένου να υπάρχει ενιαία διαχείριση των τιμολογίων από όλα τα

νοσοκομεία είναι η εξής:

Η τιμή πώλησης των ψαρμάκων από τις Εταιρείες προς τα νοσοκομεία

υπολογίζεται επί της νοσοκομειακής τους τιμής, μειωμένης κατά ποσοστό 5% (Ν.Τ.

5%), ενώ νια τις νέες δραστικές ουσίες Θα προστίθεται επιπλέον έκπτωση 5% [(Ν.Τ.

Μετά το πέρας του τριμήνου και βάσει των συνολικών πωλήσεων ανά

εμπορική ονομασία ψαρμάκου, Θα χορηγείται το επιπρόσθετο ποσοστό έκπτωοης

με την έκδοση ενός πιστωτικού τιμολογίου ανά εμπορική ονομασία ψαρμάκου, με

επιμερισμό των ποσών της έκιπωσης που προκύπτει ανά σκεύασμα (κωδικό ΕΟΦ).

Ο υπολογισμός των πωλήσεων Θα γίνεται επί της τιμής προμήθειας από το

νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων τυχών πρόσΘετων εκπτώσεων (π.χ. τιμή

παρατηρητηρίου, πρόσθετες εκπτώσεις από ψαρμακευτικές εταφείες κ.λπ.).

Τα πιστωτικά τιμολόγια Θα πρέπει να αποστέλλονται σε εύλογο χρονικό

διάστημα (και όχι αργότερα από 10 Εργάσιμες ημέρες από το τέλος εκάστου

τριμήνου) στις Οικονομικές Υπηρεσίες των νοσοκομείων, οι οποίες Θα πρέπει να

πραγματοποιούν έλεγχο επί των τελικών ποσών έκιπωσης αυτών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΧ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΑΠΟΛΕΚΤΕΙ ΐΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1η Υγειονομική Περιψέρεια Αττικής
Ζαχάρωψ 3, ΤΚ 115 21, Αθήνα

2Η Υγειονομική Περιφέρεια Πεφαιώς
Θηβών 4648, ΤΚ 185 43, Πειραιάς
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