
Σελίδα 1 από 2 

 

 

Θέμα: «Σχετικά με τις επιστολές ΣΦΕΕ και ΠΕΦ για την δυνατότητα εκχώρησης 

ποσών rebate προς τα Νοσοκομεία». 

Σχετικό:  

1. επιστολή ΣΦΕΕ με ημερομηνία 14-03-2013 

2. επιστολή ΠΕΦ με ημερομηνία 14-03-2013 και αριθμό πρωτοκόλλου 174. 

 

Σε συνέχεια των επιστολών σας σχετικά με την εκχώρηση οφειλόμενων ποσών 

rebate προς τα Νοσοκομεία θέτουμε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα: 

 όπως γνωρίζετε υπάρχει μνημονιακός στόχος διαμόρφωσης του 

προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης και τα ποσά των rebates 

έχουν συνυπολογισθεί στην διαμόρφωση του προϋπολογισμού του 

Οργανισμού. Τυχόν εκχώρησή τους θα είχε ως αποτέλεσμα την 

επιδείνωση της ρευστότητας του Οργανισμού με δεδομένη την ήδη 

υπάρχουσα δυσχερή οικονομική του κατάσταση λόγω της μειωμένης 

κρατικής επιχορήγησης και της μη έγκαιρης απόδοσης εισφορών από 

τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι ήδη οφείλουν στον 

Οργανισμό απόδοση εισφορών υγείας ύψους περίπου 300 εκ. ευρώ.      
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Για το λόγο αυτό, ο νομοθέτης θέτει ως προϋπόθεση την προηγούμενη 

έγκριση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, η 

οποία θα ενεργοποιείται με γνώμονα την ταμειακή ρευστότητα του 

Οργανισμού, την διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης των παρόχων, 

την αγαστή συνεργασία και την εξασφάλιση εργασιακής ειρήνης. 

  

 Οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη πληρωμές χρεών προς τις 

φαρμακευτικές εταιρείες για τις οποίες έχετε εκφράσει την ικανοποίηση 

σας σε πρόσφατη συνάντηση μας στο γραφεία του Οργανισμού. 

Συγκεκριμένα:  

Α. έχουν δρομολογηθεί οι πληρωμές χρεών προηγούμενων ετών 

μέσω της διαδικασίας αντιμετώπισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και 

έχει ήδη ξεκινήσει η καταβολή δαπανών σε φαρμακευτικές εταιρείες 

μηνός 12ου / 2011 από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Β. έχουν δρομολογηθεί πληρωμές οφειλών από την προμήθεια 

φαρμάκων στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για το 2012.  Σημειώνεται, ότι 

κατά την διάρκεια του έτους 2012 πράγματι δεν κατεβλήθη σε 

φαρμακευτικές εταιρείες μεγάλο ποσό, αλλά από την αρχή του έτους 

2013 ο οργανισμός προχωρά με γοργό ρυθμό στην πληρωμή 

φαρμακευτικών εταιρειών.   

 

Παράλληλα με τα παραπάνω, με την εφαρμογή της νομοθετικής 

ρύθμισης (νόμος 4132/2013 (Α’ 59), άρθρο 8) δίνεται η δυνατότητα 

αποπληρωμής των οφειλόμενων ποσών σε τέσσερις διμηνιαίες δόσεις, 

δηλαδή σε χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, που αποτελεί πρόσθετη 

διευκόλυνση για την αποπληρωμή οφειλών των φαρμακευτικών 

εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ  ενώ παράλληλα με τον τρόπο αυτό 

ενισχύεται η ρευστότητα του Οργανισμού. 

 

Εξάλλου, όπως γνωρίζετε, τα ποσά rebate (9% και όγκου) 

αποτελούν επιστροφές επί της αξίας φαρμάκων που διακινούνται από τα 

ιδιωτικά φαρμακεία και όχι από τα Νοσοκομεία ή τα φαρμακεία του 

ΕΟΠΥΥ, τα οποία έχουν ήδη αποπληρωθεί έως και τον 11ο του 2012 από 

τον Οργανισμό. 
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