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Χαλάνδρι, 17 ∆εκεµβρίου 2012 
Θέµα: Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για συµψηφισµούς µε νοσοκοµεία 

Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε να επανέλθουµε στο πολύ σοβαρό θέµα των 
συµψηφισµών των χρεών των φαρµακευτικών επιχειρήσεων (rebate 9%, κλιµακωτό 
rebate, clawback) µε τα εκκρεµή χρέη των νοσοκοµείων προς αυτές. Το υπάρχον 
σχέδιο Υπουργικής Απόφασης (επισυνάπτεται), το οποίο πρέπει να εκδοθεί κατ’ 
εφαρµογή της παραγράφου ΙΒ2 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012) περιέχει 
προφανώς εκ παραδροµής κάποιες πολύ σηµαντικές παραλείψεις, οι οποίες όµως 
αν δεν διορθωθούν άµεσα – πριν την δηµοσίευσή της στο ΦΕΚ- θα δηµιουργηθούν 
σοβαρά προβλήµατα. Πιο συγκεκριµένα: 

• Το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης έχει παραλείψει να προβλέψει τον 
συµψηφισµό του rebate 9% και του κλιµακωτού rebate µε τα εκκρεµή χρέη 
των νοσοκοµείων. Υπάρχουν εταιρείες, οι οποίες µετά τον συµψηφισµό των 
ως άνω ποσών µε τα εκκρεµή χρέη του ΕΟΠΥΥ, έχουν εναποµείναντα 
υπόλοιπα. Αυτά τα ποσά θα πρέπει να συµψηφιστούν µε απαιτήσεις που 
έχουν οι εταιρείες από τα νοσοκοµεία. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και 
για τις εταιρείες οι οποίες δεν έχουν καθόλου απαιτήσεις έναντι του ΕΟΠΥΥ. 
Συνεπώς, το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης θα πρέπει ρητώς να αναφέρει 
και τα ποσά αυτά ανά εταιρεία, προκειµένου να συµψηφιστούν µε τα χρέη 
των νοσοκοµείων. 

• Από τον πίνακα 3 του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης λείπουν ορισµένα 
νοσοκοµεία του ΕΣΥ και ως εκ τούτου θα πρέπει η λίστα αυτή να 
συµπληρωθεί, δεδοµένου ότι ενδέχεται ορισµένες εταιρείες να µην έχουν 
εκκρεµείς απαιτήσεις προς συµψηφισµό µε τα συγκεκριµένα νοσοκοµεία. 

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που τα αρµόδια Υπουργεία δεν είναι σε θέση να 
αντικαταστήσουν άµεσα την ως άνω Υπουργική Απόφαση, προτείνεται να γίνει 
άµεση υλοποίηση της εκχώρησης µε βάση τον πίνακα 3 του σχεδίου Υπουργικής 
Απόφασης και να εκδοθεί εντός των επόµενων 10 ηµερών και σε κάθε περίπτωση 
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εντός του 2012 συµπληρωµατική Υπουργική Απόφαση, µε την οποία θα 
συµψηφίζονται το rebate 9% και το κλιµακωτό rebate µε τα χρέη των νοσοκοµείων.  
Κύριοι Υπουργοί, 
Σας απευθύνουµε έκκληση να επιληφθείτε άµεσα των ανωτέρω θεµάτων 
προκειµένου να υλοποιηθεί ο συµψηφισµός, όπως είχαµε συµφωνήσει. 
∆ιαφορετικά θα θέλαµε να σας διαβεβαιώσουµε ότι λόγω των δυσµενών 
οικονοµικών συνθηκών και των πολλαπλών ποσών που οφείλει το ∆ηµόσιο προς τις 
φαρµακευτικές επιχειρήσεις, οι τελευταίες δεν θα αρνηθούν αλλά θα αδυνατούν 
να καταβάλουν τα µεγάλα αυτά ποσά (rebate 9%, κλιµακωτό rebate). Ο ΣΦΕΕ 
παραµένει στη διάθεσή σας και είναι διατεθειµένος να βοηθήσει µε κάθε δυνατό 
τρόπο για την υλοποίηση του ως άνω έργου. 

Με κάθε εκτίµηση, 
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