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ΘΕΜΑ : Συμψηφισμός απαιτήσεων ασφαλιστικών φορέων 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

  

ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011 και κυρώθηκε με το Ν.4047/2012 (ΦΕΚ Α’ 31), 

απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρμακευτικών εταιρειών ή κατόχων 

αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών σκευασμάτων της παραγράφου 3α του 

άρθρου 12 του Ν.3816/2010 (Α’ 6), όπως συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 

3δ του άρθρου 36 του Ν.4025/2011 (Α’ 228), δηλαδή απαιτήσεις τελών εισόδου στην 

θετική λίστα και Rebate, εκχωρήθηκαν υποχρεωτικά προς τα νοσοκομεία έναντι 

καταβολής νοσηλίων ασφαλισμένων τους.  

 

ύμφωνα με τα παραπάνω, τα Νοσοκομεία θα έπρεπε να συμψηφίσουν υποχρεωτικά 

το ποσό των κατά τα ανωτέρω εκχωρουμένων απαιτήσεων τους, με οφειλές τους 

προς τις φαρμακευτικές εταιρείες.  



 

Βάσει της ΚΥΑ με αρ.Φ42000/31584/4324 (ΦΕΚ2984/27.12.2011), όπως τροποποιήθηκε 

με την απόφαση υπ’ αριθμ. Φ.42000/1243/228 (ΦΕΚ 416/23.2.2012), δημοσιεύτηκε ο 

αναλυτικός πίνακας του ποσού προς συμψηφισμό για κάθε φαρμακευτική εταιρεία. 

 

Με βάση το ως άνω πλαίσιο, κάθε φαρμακευτική εταιρεία, μέχρι σήμερα ερχόταν σε 

επικοινωνία με το Νοσοκομείο που υπήρχε στην λίστα του Υπουργείου Υγείας και 

προχωρούσε στον συμψηφισμό.  

 

Ο συμψηφισμός δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, χωρίς δική μας υπαιτιότητα, ενώ δεν 

προβλέπεται καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

 

Εντούτοις, αιφνιδιαστικά και κατά παράβαση του νόμου καλούμαστε να καταβάλλουμε 

τα υπολειπόμενα ποσά του συμψηφισμού, με μετρητά, τα οποία δεν διαθέτουμε στη 

σημερινή ζοφερή κατάσταση. 

 

Η απρόσμενη αυτή εξέλιξη επιβαρύνει άδικα και ανατρέπει τον οικονομικό 

προγραμματισμό των  φαρμακευτικών επιχειρήσεων με κίνδυνο τον ομαλό εφοδιασμό 

της αγοράς. 

 

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε όπως ορίσετε τη συνέχιση της διαδικασίας του 

συμψηφισμού μέχρι την ολοκλήρωσή του.  

 

Με εκτίμηση 
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