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Χαλάνδρι, 4 ∆εκεµβρίου 2012  
 

Θέµα: Άµεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον συµψηφισµό µε τα εκκρεµή χρέη των 
νοσοκοµείων 

 
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, 
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε να επιστήσουµε την προσοχή σας στο θέµα της 
υλοποίησης του συµψηφισµού των οφειλών των φαρµακευτικών επιχειρήσεων (clawback, 
rebates) µε τα χρέη του ΕΟΠΥΥ και τα χρέη των νοσοκοµείων, όπως προβλέπεται από το 
κείµενο νοµοθετικό πλαίσιο (παράγραφο ΙΒ2 σηµείο 2 του Ν. 4093/2012, Κ.Υ.Α. 
Φ4200/8809/1081/2012). Πιο συγκεκριµένα, ενώ για την υλοποίηση του συµψηφισµού µε τα 
χρέη του ΕΟΠΥΥ υπάρχει το απαραίτητο νοµοθετικό πλαίσιο, για τον συµψηφισµό µε τα χρέη 
των νοσοκοµείων, δεν έχει εκδοθεί ακόµα η απαραίτητη κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Υγείας µε την οποία θα καθορίζονται τα ποσά που κάθε φορά εκχωρούνται 
και συµψηφίζονται, η διαδικασία καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Παράλληλα, 
µε το άρθρο 11 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 229/Α/19.11.2012) ορίζεται ότι 
σε περίπτωση κατά την οποία οι Κ.Α.Κ. δεν έχουν καταβάλει ή συµψηφίσει το clawback του 
2012 έως τις 10/12/2012 επιβάλλεται έκτακτο τέλος 15%. 
 
Από τη συνδυασµένη εφαρµογή των ανωτέρω προκύπτει ότι, ενώ πολλές εταιρείες σύµφωνα 
µε το νόµο µπορούν και θέλουν να συµψηφίσουν τις ως άνω οφειλές τους µε εκκρεµή χρέη 
των δηµοσίων νοσοκοµείων, ενδέχεται να τιµωρηθούν µε το έκτακτο τέλος 15%, διότι δεν 
έχει ακόµη εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση.  
 
∆εδοµένου, λοιπόν, ότι ήδη διανύουµε το πρώτο δεκαήµερο του ∆εκεµβρίου και η διαδικασία 
του συµψηφισµού είναι χρονοβόρα και δε θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 10/12/2012, σας 
παρακαλούµε όπως: 

• προβείτε άµεσα στην έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την 
υλοποίηση του συµψηφισµού µε τα χρέη των νοσοκοµείων 

• εκδώσετε άµεσα διευκρινιστική εγκύκλιο µε την οποία να καθίσταται σαφές ότι οι 
εταιρείες που θα έχουν υποβάλλει αίτηµα υπαγωγής τους στον συµψηφισµό έως 
10/12/2012, δεν θα καταβάλουν το ανωτέρω έκτακτο τέλος του 15%. 

 
Κύριοι Υπουργοί,  
Παρακαλούµε για τις άµεσες ενέργειές σας προκειµένου να εφαρµοστεί άµεσα ο 
συµψηφισµός των ως άνω απαιτήσεων προς όφελος των δηµοσίων οικονοµικών αλλά και 
των επιχειρήσεων. 

Με εκτίµηση, 
 
 
 
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής      Φώτης Μαγγαλούσης 
Πρόεδρος                 Γενικός ∆ιευθυντής 


