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Χαλάνδρι, 14  Μαρτίου 2013 
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 
Σε συνέχεια του από 14/3/2013 µε αριθµό Πρωτοκόλλου 10641 εγγράφου σας µε θέµα «Σχετικά 
µε τη δυνατότητα εκχώρησης ποσών επιστροφής εταιρειών προς τα νοσοκοµεία», θα θέλαµε να 
θέσουµε υπόψη σας τα ακόλουθα. 
Τόσο ο Ν. 4093/2012 όσο και ο πρόσφατος Νόµος 4132/2013 προβλέπουν τη δυνατότητα 
συµψηφισµού του clawback και του rebate 9% µε τα εκκρεµή χρέη των νοσοκοµείων.  Είναι 
προφανές ότι η παντελής έλλειψη ρευστότητας των φαρµακευτικών επιχειρήσεων σε συνδυασµό 
µε την εκρηκτική συσσώρευση χρεών του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκοµείων προς τις τελευταίες, ήταν 
οι βασικοί λόγοι, για τους οποίους η Πολιτεία προέκρινε τον µηχανισµό των συµψηφισµών ως τον 
πλέον αµοιβαίως επωφελή τρόπο διευθέτησης των επιµέρους απαιτήσεων.   
Όπως άλλωστε εκτίθεται και στην αιτιολογική έκθεση των ως άνω νοµοθετηµάτων, µε τον 
συµψηφισµό «διασφαλίζεται η είσπραξη των ποσών επιστροφής που προβλέπονται στις διατάξεις 
του υπό τροποποίηση άρθρου από τις φαρµακευτικές εταιρείες και τους Κ.Α.Κ. Τούτο επιχειρείται 
κατά τρόπο αφ’ενός δίκαιο και αφ’ ετέρου αποτελεσµατικό, καθότι µε τον συµψηφισµό των 
αµοιβαίων απαιτήσεων µεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., φαρµακευτικών εταιρειών ή Κ.Α.Κ. και νοσοκοµείων 
γίνεται εκκαθάριση αυτών και αποφεύγεται η σώρευση οφειλών».  
Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, σας καλούµε να προχωρήσετε στον συµψηφισµό των ως άνω 
απαιτήσεων του ΕΟΠΥΥ µε τα εκκρεµή χρέη των νοσοκοµείων προς τις φαρµακευτικές 
επιχειρήσεις κατ’ εφαρµογή της θέλησης του νοµοθέτη αλλά και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι ενδεχόµενη απαίτηση του ΕΟΠΥΥ να πληρώσουν οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις τοις µετρητοίς 
τα ως άνω ποσά τη στιγµή που το ∆ηµόσιο τους οφείλει πολλαπλάσια ποσά, αποτελεί κατάχρηση 
της διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται στον ΕΟΠΥΥ από τον νόµο. 
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούµε όπως το ∆.Σ. του ΕΟΠΥΥ λάβει τη σχετική 
απόφαση για συµψηφισµό των εν λόγω ποσών, και όπως τα συναρµόδια Υπουργεία εκδώσουν 
άµεσα την Υπουργική Απόφαση που προβλέπει το άρθρο 1 του Ν. 4132/2013, η οποία θα 
καθορίζει τα ποσά προς εκχώρηση και συµψηφισµό.  
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