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Αρ. Πρωτ.: οικ.3151

Γενική ∆/νση: Σχεδιασµού & Ανάπτυξης
Υπηρεσιών υγείας
∆/νση: Φαρµάκου
Τµήµα: ∆ιαχείρισης Φαρµακείου ΕΟΠΥΥ
Πληροφορίες: Β. Κουράφαλος
Τηλ.: 2108110654 Fax: 2108110694
Ταχ. ∆/νση: Απ. Παύλου 12, 15123 Μαρούσι
E-mail: d6@eopyy.gov.gr

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, fax 2103459324

ΘΕΜΑ: «Σχετικά µε την επιστροφή του χονδρεµπορικού κέρδους».
Σχετική: Η υπ’ αριθµ. οικ.325/5851/Γ.Π. (ΦΕΚ 88 Β΄, 21/01/2014) Υπουργική
Απόφαση
Θέτουµε υπ’ όψιν σας ότι µε την ανωτέρω σχετική Υπουργική Απόφαση,
προβλέπεται στο άρθρο 4, παρ. 7:
«Στις περιπτώσεις που οι ΚΑΚ πραγµατοποιούν απευθείας πωλήσεις προς τα
φαρµακεία, επιστρέφουν στον ΕΟΠΠΥ το χονδρεµπορικό κέρδος που έχει
ενσωµατωθεί στην τιµή των φαρµάκων ως κέρδος των φαρµακέµπορων. Η επιστροφή
αυτή γίνεται µε την υποβολή καταστάσεων πωλήσεων στον ΕΟΠΥΥ στις οποίες θα
δηλώνουν την αξία των απευθείας πωλήσεων τους προς τα φαρµακεία, όπου θα
φαίνεται αναλυτικά και συγκεντρωτικά οι πωλήσεις που πραγµατοποίησαν προς τα
φαρµακεία και το χονδρεµπορικό κέρδος που αναλογεί σε αυτές. Ανάλογα στοιχεία
ζητεί ο ΕΟΠΥΥ από τα φαρµακεία. Ο υπολογισµός του χονδρεµπορικού κέρδους θα
γίνεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας υπουργικής
απόφασης».
Κατόπιν αυτών, παρακαλούνται:

Α. Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση της ∆ιεύθυνσης 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, για το µήνα που προηγήθηκε. Το ποσό προς
επιστροφή θα πρέπει να καταβάλλεται έως την πέµπτη εργάσιµη ηµέρα κάθε τριµήνου,
στο λογαριασµό:
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.
Εφόσον η εταιρεία είναι προµηθευτής του Οργανισµού, το ποσό θα συµψηφίζεται
µε τις οφειλές του Οργανισµού, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης.
Β. Όσα ιδιωτικά φαρµακεία αγόρασαν φάρµακα απ’ ευθείας από φαρµακευτικές
εταιρείες, θα αποστέλλουν, αντίστοιχα, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
∆ιεύθυνσης Φαρµάκου ΕΟΠΥΥ( d6@eopyy.gov.gr), έως την πέµπτη εργάσιµη ηµέρα
κάθε µήνα, αναλυτικές καταστάσεις στις οποίες θα καταγράφονται τα εν λόγω
φαρµακευτικά σκευάσµατα (είδος, ποσότητα) καθώς και την ποσότητα από αυτά που
χορήγησαν σε ασφαλισµένους του Οργανισµού.
∆ιευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν µόνο στα συνταγογραφούµενα και
αποζηµιούµενα από τον ΕΟΠΥΥ φαρµακευτικά σκευάσµατα.
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