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Χαλάνδρι, 21 Μαΐου 2012 

 

Θέµα: Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ. Φ.42000/8809/1081 σχετικά µε το rebate 
9% και την πρόσθετη κλιµακούµενη επιστροφή 

 

Αγαπητέ κύριε Κίττα, 

Σε συνέχεια της έκδοσης της από 4/5/2012 Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθµ. 

Φ.42000/8809/1081 µε θέµα «∆ιαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού 

«επιστροφής» και «πρόσθετης κλιµακούµενης επιστροφής» του άρθρου 22 του Ν. 

4052/2012 (Α’ , 41)», θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε τα ακόλουθα.  

Με την Υπουργική Απόφαση αυτή επιβάλλεται αφενός ο τριπλασιασµός του rebate 

από 2,6% (4% στο 65% των πωλήσεων) σε 9% και πρόσθετη κλιµακούµενη επιστροφή 

ανάλογα µε τον όγκο των πωλήσεων του κάθε φαρµακευτικού προϊόντος από 2% 

έως 8%.  

Η αύξηση του rebate από 2,6% σε 9% είναι υπερβολική και οι φαρµακευτικές 

επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν δεδοµένου ότι βρίσκονται σε οικονοµικό 

αδιέξοδο, λόγω της στάσης πληρωµών των χρεών των νοσοκοµείων και αυτών του 

ΕΟΠΥΥ, του κουρέµατος των οµολόγων και της καθήλωσης των τιµών των 

φαρµακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα ανάµεσα στις χαµηλότερες της Ευρώπης.  

Παράλληλα, η εφαρµογή πρόσθετης κλιµακούµενης επιστροφής αποτελεί ένα 

επιπλέον επώδυνο µέτρο για τη φαρµακοβιοµηχανία, το οποίο σε καµία περίπτωση 

δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό, δεδοµένου ότι τα κριτήρια µε βάση τα οποία έχει 

επιβληθεί είναι αδιαφανή και η δυνατότητα ακριβούς υπολογισµού του συνολικού 

όγκου πωλήσεων του κάθε φαρµακευτικού προϊόντος καθίσταται αµφίβολη. Το 

επιπλέον αυτό κλιµακωτό rebate είναι δυσβάσταχτο και ενδεχόµενη εφαρµογή του 

θα δηµιουργήσει προβλήµατα δεδοµένου ότι έρχεται να προστεθεί στο ήδη υπάρχον 

υψηλό rebate του 9% και επιβαρύνει δυσανάλογα τις τιµές των καινοτόµων on-

patent προϊόντων.  
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Κύριε Υπουργέ, 

Η επιβολή πολλαπλών rebates θα εξολοθρεύσει την υγιή φαρµακοβιοµηχανία µε 

όλα τα αρνητικά επακόλουθα, δηλαδή τις ελλείψεις φαρµάκων από την αγορά µε 

άµεση επίπτωση στη δηµόσια υγεία καθώς και άλλες συνέπειες όπως ανεργία, 

µείωση φόρων, ασφαλιστικών εισφορών κλπ. Επιπλέον, θα δηµιουργήσει 

αλυσιδωτές αντιδράσεις στις άλλες χώρες που χρησιµοποιούν την Ελλάδα ως χώρα 

αναφοράς για τον καθορισµό των τιµών, γεγονός το οποίο θα επιδεινώσει τις 

ελλείψεις φαρµακευτικών προϊόντων. 

Σε κάθε περίπτωση, η επιβολή rebates δεν µπορεί να συµβάλει στον εξορθολογισµό 

της φαρµακευτικής δαπάνης, δεδοµένου ότι το πρόβληµα έγκειται στον έλεγχο του 

όγκου της κατανάλωσης και όχι στη λήψη µέτρων εισπρακτικού χαρακτήρα. 

Επιπλέον, η καταβολή οποιουδήποτε rebate προϋποθέτει την εφαρµογή της 

σχετικής νοµοθεσίας (Π.∆. 113/2010, ΦΕΚ 194/Α/22.11.2010) περί εµπρόθεσµης 

εξόφλησης των χρεών των δηµόσιων νοσοκοµείων και των Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις, ήτοι εντός 90 ηµερών.  

Ως εκ τούτου, σας καλούµε να επανεξετάσετε το καίριο αυτό θέµα, κατά τρόπο 

τέτοιο ώστε να απαλειφθεί το κλιµακωτό rebate. Επιπλέον, συναισθανόµενοι τη 

δύσκολη οικονοµική συγκυρία που περνάει η χώρα µας θα µπορούσαµε να δεχτούµε  

το οφειλόµενο rebate να ανέρχεται σε ποσοστό έως 9%, υπό την προϋπόθεση της 

έγκαιρης πληρωµής των χρεών του ∆ηµοσίου προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις, 

όπως η προαναφερθείσα νοµοθετική ρύθµιση ορίζει.  

Με εκτίµηση, 

    

 
 
 
 
Πασχάλης Αποστολίδης            Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής 
   Αντιπρόεδρος                Πρόεδρος 


