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Προς 

τον Αξιότιμο 

κ. Δημήτρη Κοντό 

Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ 

 

Κοιν.: Διοικητικό Συμβούλιο ΕΟΠΥΥ 

 

Θέμα: Μερικός Συμψηφισμός Χρεών Νοσοκομείου Παπαγεωργίου με rebates 

φαρμακευτικών εταιρειών μελών ΣΦΕΕ- προτεραιοποίηση συμψηφισμού με claw 

back β’ εξαμήνου.  

 

Χαλάνδρι, 9-12-2014  

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

 

Δια της παρούσας, θα θέλαμε και πάλι να θέσουμε υπόψιν σας το θέμα των 

συσσωρευμένων χρεών του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου προς τις εταιρείες-μέλη 

του συνδέσμου μας, που προσεγγίζουν το ποσό των 26.000.000€, το οποίο ακόμα 

εκκρεμεί και να προτείνουμε μια λύση η οποία προσωρινά θα βγάλει από το 

αδιέξοδο το κρίσιμο για την Βόρεια Ελλάδα νοσοκομείο και μερικώς θα 

ικανοποιήσει τα αιτήματα των μελών του Συνδέσμου μας.  

 

Ως γνωστόν το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, καίτοι Ν.Π.Ι.Δ., ωστόσο παρέχει 

υπηρεσίες στο ΕΣΥ και χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Συνεπεία 

της υπαγωγής του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας νοσηλεύει και περιθάλπει 

ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχών και Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). 

Σύμφωνα με το άρθ. 19 του Ν. 3918/20011 η ετήσια επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ από 

τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ανέρχεται σε ποσοστό 0,6% του ΑΕΠ. Η επιχορήγηση 

αυτή αφορά μόνο την συμμετοχή του Δημοσίου στην τριμερή χρηματοδότηση, 

δεδομένου ότι συμμετέχουν και οι ασφαλισμένοι με τις ασφαλιστικές τους εισφορές 

και οι εργοδότες. 
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Σύμφωνα με στοιχεία, το νοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύει ετησίως 60.000 

ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ εκτός των ασθενών που περιθάλπει στα εξωτερικά 

ιατρεία. Έως 31/10/2014 οι απαιτήσεις του νοσοκομείου από τον ΕΟΠΥΥ 

προσεγγίζουν το ποσό των 170.000.000€.  

Ενόψει αυτού αιτούμεθα όπως προβείτε σε μερικό συμψηφισμό της τάξεως του 80% 

των εκάστοτε χρεών του νοσοκομείου προς τις εταιρείες- μέλη του συνδέσμου μας 

με τα εκκρεμή οφειλόμενα rebates  καθεμιάς εξ αυτών στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να 

διευκολυνθεί η ήδη επιβαρυμένη ρευστότητα λόγω του τέλους του έτους είτε, 

εναλλακτικά,  

να προβείτε σε μερικό συμψηφισμό αντίστοιχο της τάξεως της χρηματοδότησης των 

υπολοίπων νοσοκομείων του ΕΣΥ από τον ΕΟΠΥΥ μέχρι και το τέλος του Αυγούστου 

του 2014. Δηλαδή, εάν τα υπόλοιπα νοσοκομεία του ΕΣΥ, μέχρι και το τέλος 

Αυγούστου του 2014, έχουν λάβει  το 75% της χρηματοδότησης από τον κρατικό 

προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, να επέλθει συμψηφισμός και για τα χρέη του 

Παπαγεωργίου με αντίστοιχα οφειλόμενα rebates στο αντίστοιχο ποσοστό.  

Επιπλέον αιτούμεθα τον συμψηφισμό των χρεών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου με 

το claw back β΄εξαμήνου κατά προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων χρεών ενός 

εκάστου ΚΑΚ. 

Θεωρούμε ότι η προτεινόμενη λύση είναι εφικτή και δίκαιη για όλα τα μέρη.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,  

 

Με εκτίμηση, 

Ο Πρόεδρος        Ο Αντιπρόεδρος  

Κωνσταντίνος Φρουζής      Κωνσταντίνος Ευρυπίδης  

       

         


