
Έτοντας σπόυη: 
 

Τον νόμο 3697/8-5-2009/ άρθρο 35, νόμο 3918/2-3-2011/αρθρο 35, νόμο 
4025/2-11-2011/άρθρο 36 και την ΚΥΑ Φ.42000/31584/4324/27-12-2011, 
σας παραθέτοσμε τις ενέργειες ποσ πρέπει να ακολοσθήσοσν τα 
νοσοκομεία στετικά με το παρακάτφ θέμα:  
 

ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΕ  30 ΝΟΟΚΟΜΕΙΧΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΜΦΗΦΙΜΟ 
ΤΠΟΥΡΕΧΕΧΝ ΠΡΟ ΣΙ  ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΚΑΙ ΙΟΠΟΧΝ 
ΑΠΑΙΣΗΕΧΝ ΑΠΟ ΣΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΑ ΣΑΜΕΙΑ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗ Κ.Υ.Α 
Φ.42000/31584/4324 7-12-2011 (θεθ 2984 ηεύρνο Β 2011). 

 
Απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξηλ από ηελ ηζόπνζε δηαγξαθή ρξένπο θαη 

απαηηήζεσλ πξνο ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαη ηα Αζθαιηζηηθά Τακεία Ι.Κ.Α 
– Δ.Τ.Α.Μ, Ο.Γ.Α. αληίζηνηρα 

 
 Δλεκέξσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θαξκαθείνπ κε ην ζύλνιν  

ηηκνινγίσλ - δειηίσλ απνζηνιήο θαξκάθσλ ηεο ρξήζεο 2011. 
 Δλεκέξσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ 24.01.10 «Αγνξέο θαξκάθνπ» 

θαζώο θαη ησλ  ινγαξηαζκώλ ππνρξεώζεσλ πξνο  ηνπο 
πξνκεζεπηέο θαξκάθνπ έσο 31-12-2011. 

 Σπκθσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαξκάθνπ, γηα ην ύςνο ηνπ 
ρξένπο ηεο ρξήζεο 2011. 
 

Σε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ θηλήζεσλ θαη ζηα πιαίζηα εθαξκνγή ηεο 
 Κ.Υ.Α Φ.42000/31584/4324 7-12-2011 (θεθ 2984 ηεύρνο β 2011), ηα 
λνζνθνκεία ζα πξνρσξήζνπλ ζηε δηαγξαθή ηζόπνζσλ ππνρξεώζεσλ θαη 
απαηηήζεσλ πξνο ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαη ηα Αζθαιηζηηθά Τακεία Ι.Κ.Α 
– Δ.Τ.Α.Μ  θαη Ο.Γ.Α αληίζηνηρα, κε πξνηεξαηόηεηα ηνλ Ο.Γ.Α. (ρσξίο λα 
απαηηήζνπλ έθδνζε πηζησηηθνύ ηηκνινγίνπ από ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο) 

 
Τν πνζό ηεο δηαγξαθήο ηεο ππνρξέσζεο πξνο ηελ εθάζηνηε 

θαξκαθεπηηθή εηαηξεία  ζα πεξηιεθζεί ζε γξακκάηην είζπξαμεο κε ηε κνξθή 
ηεο  παξαθξάηεζεο, δπλάκεη ηεο αλσηέξσ Κ.Υ.Α, έλαληη εληάικαηνο 
πιεξσκήο εμόθιεζεο εθθξεκώλ ηηκνινγίσλ πξνο ηελ εηαηξεία ρξήζεο 2011. 
Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ηεο ελ ιόγσ παξαθξάηεζεο ζην γξακκάηην είζπξαμεο ζα 
πξνεγεζνύλ όιεο νη κέρξη ζήκεξα πθηζηάκελεο ινηπέο παξαθξαηήζεηο 
(Μ.Τ.Π.Υ, Φαξηόζεκν, πξνθαηαβνιή θόξνπ εηζνδήκαηνο, θ.ι.π). 

Η εμόθιεζε ηνπ Φ.Π.Α πνπ αλαινγεί ζηα εμνθινύκελα ηηκνιόγηα ηεο 
θαξκαθεπηηθήο εηαηξείαο δελ επεξεάδεηαη νπδόισο από ηνλ αλσηέξσ 
ρεηξηζκό, όπσο άιισζηε ζπκβαίλεη κε όιεο ηηο παξαθξαηήζεηο. 

 
Αληίζηνηρα ζα εθδνζεί γξακκάηην είζπξαμεο πξνο ηα Αζθαιηζηηθά 

Τακεία  (Ι.Κ.Α – Δ.Τ.Α.Μ  θαη Ο.Γ.Α κε πξνηεξαηόηεηα ηνλ Ο.Γ.Α), γηα ηε 
δηαγξαθή ηζόπνζεο απαίηεζεο. 

 
Απαξαίηεηε Γηεπθξίληζε: 

 Τν πξνο δηαγξαθή ρξένο πξνο ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο ζα 
αθνξά κόλν πσιήζεηο θαξκάθσλ 

 



Σεκεηώζεηο: 
 

 Πριν σποβάλλετε τα στοιτεία τοσ Δεκεμβρίοσ στο ESY.net 
θα πρέπει να έτετε κάνει τις προαπαιτούμενες ενέργειες για 
το rebate. 

 

 Μέτρι την Παρασκεσή 13 Ιανοσαρίοσ θα πρέπει να έτοσν 
ολοκληρφθεί οι απαιτούμενες ενέργειες  και μέτρι την 
Δεστέρα 16 Ιανοσαρίοσ το μεσημέρι να έτοσν σποβληθεί τα 
στοιτεία τοσ Δεκεμβρίοσ στο ESY.net 

 
Γηα δηεπθξηλήζεηο ηερληθήο θύζεσο από ηα ηκήκαηα νηθνλνκηθώλ ησλ 
λνζνθνκείσλ παξαθαιώ απεπζπλζείηε ζηελ θα Λνπθίζα 210-5227576  
 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΥΚΑ 
 

 
 
 
 
 

 

 


