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                                ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

 

Μαρούσι,   5 /6 / 2015 

Αρ.Πρωτ: ΔΒ4Α/Γ99/1014 

 

                                   

Προς 

1. Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδος 
Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου, 15232 Χαλάνδρι 

2. Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας 
Λ. Κηφισίας 324, Ν. Ψυχικό 15451 Αθήνα 

3. ΣΑΦΕΕ 
gr.safee@gmail.com 

4. Φαρμακευτικές εταιρείες Mylan, Teva 
5. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος 
      Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου, 

       11854, Αθήνα 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ 

ΤΜΗΜA: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Ταχ. Δ/νση:  Απ. Παύλου 12,  Μαρούσι   
Ταχ. Κώδικας:15123 
Πληροφορίες: Π. Πατεράκης 
Τηλ.:210-8110673, Φαξ:210-8110694 
E-mail:d6.t1@eopyy.gov.gr 

 

Θέμα: «Σχετικά με την επιστροφή του χονδρεμπορικού κέρδους από τις φαρμακευτικές 

εταιρείες». 

Σχετικά: Υπουργική Απόφαση Γ5/οικ. 30468 (ΦΕΚ 869/Β/ 19-5-2015) 

 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ανωτέρω σχετική απόφαση με την οποία στο άρθρο 4 της 

Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρίθμ. Οικ. 61771/11-7-14 (ΦΕΚ 1907/Β) προστίθεται παράγραφος 6 

που έχει ως εξής: 

«Στις περιπτώσεις που οι ΚΑΚ πραγματοποιούν απευθείας πωλήσεις προς τα φαρμακεία, επιστρέφουν στον 
ΕΟΠΥΥ το χονδρεμπορικό κέρδος που έχει ενσωματωθεί στην τιμή των φαρμάκων ως κέρδος των 
φαρμακέμπορων. Δεδομένου ότι η αναλογία πωλήσεων προς τον ΕΟΠΥΥ αντιστοιχεί στο 80% των 
πωλήσεων τους, οι φαρμακευτικές εταιρίες για τα χορηγούμενα σκευάσματα απευθείας προς τα ιδιωτικά 
φαρμακεία καταβάλουν το χονδρεμπορικό κέρδος που αντιστοιχεί στο 80% των πωλήσεων που δηλώνουν. 
Η επιστροφή αυτή γίνεται με την υποβολή καταστάσεων πωλήσεων προς τον ΕΟΠΥΥ στις οποίες θα 
δηλώνουν την αξία των απευθείας πωλήσεων τους προς τα φαρμακεία, όπου θα φαίνονται αναλυτικά και 
συγκεντρωτικά οι πωλήσεις που πραγματοποίησαν προς τα φαρμακεία και το χονδρεμπορικό κέρδος που 
αναλογεί σε αυτές. Ο ΕΟΠΥΥ λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την εφαρμογή της παρούσης 
παραγράφου» 
 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας υποχρεούνται να αποστέλλουν 

ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ( d6@eopyy.gov.gr), έως την 

πέμπτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, αναλυτικές καταστάσεις στις οποίες θα καταγράφονται τα 

φαρμακευτικά σκευάσματα που χορήγησαν απευθείας σε ιδιωτικά φαρμακεία (είδος, ποσότητα, barcodes), 

τα στοιχεία των εν λόγω φαρμακείων και το χονδρεμπορικό κέρδος προς επιστροφή μετά από την 

εφαρμορμογή της αναλογίας 80/20, για το μήνα που προηγήθηκε. Το ποσό προς επιστροφή θα πρέπει να 

καταβάλλεται έως την πέμπτη εργάσιμη ημέρα κάθε τριμήνου, στο λογαριασμό: 
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IBAN: GR3501710170006017030033533 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 

με την αιτιολογία «Επιστροφή χονδρεμπορικού κέρδους», ενώ αποδεικτικό καταβολής από την τράπεζα θα 

σαρώνεται ηλεκτρονικά και θα αποστέλλεται στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. 

Με την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης καταργείται και η υποχρέωση που είχαν τα ιδιωτικά φαρμακεία για 

την υποβολή καταστάσεων με τα φάρμακα που αγόρασαν απ’ ευθείας από τις φαρμακευτικές εταιρείες,   

Τα ανωτέρω θέτονται σε εφαρμογή από 19-5-2015. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 

 

 

 

 


