
From: SFEE  
Sent: Wednesday, January 28, 2015 9:33 AM 
To: Μέλη ΣΦΕΕ 
Subject: Εκκρεμή Χρέη έως 30.11.2014/ Outstanding Debts up to 30.11.2014 
 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ / TO THE GENERAL DIRECTORS 

Αγαπητοί Συνάδελφοι / Dear Colleagues, 

Δεδομένου ότι τόσο τα νοσοκομεία όσο και ο ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ) βρίσκονται στη 
διαδικασία αποπληρωμής εκκρεμών χρεών, αποφασίστηκε ο ΣΦΕΕ να συγκεντρώνει 
σε μηνιαία βάση τα στοιχεία που αφορούν τα εκκρεμή χρέη του Δημοσίου προς τις 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις.  Μέσω της συγκέντρωσης των μηνιαίων συγκριτικών 
στοιχείων, τόσο ο ΣΦΕΕ όσο και οι εταιρείες-μέλη θα είναι σε θέση να έχουν μία 
ξεκάθαρη εικόνα για τον τρόπο εξέλιξης των πληρωμών και να εντοπίσουν τυχόν 
προβλήματα που υπάρχουν, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.  

Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες κατά τη συμπλήρωση του συνημμένου πίνακα θα 
πρέπει να ενσωματώσουν στις εισπράξεις και τα ποσά που έχουν συμψηφιστεί 
μέσω της υπάρχουσας διαδικασίας με το οφειλόμενο rebate και το clawback. 
Επίσης σε περίπτωση που κάποιο νοσοκομείο δεν εμφανίζεται στον 
επισυναπτόμενο πίνακα χρεών νοσοκομείων, παρακαλούμε να το προσθέσετε σε 
καινούργια γραμμή.  

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι οι στήλες που αφορούσαν σε συνολικές 
πωλήσεις και εισπράξεις προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις του ΣΦΕΕ για 
τιμολόγια που εκδόθηκαν έως και 31.12.2012 συγχωνευτήκαν σε μία στήλη, και για 
το λόγο αυτό παρακαλούμε πολύ να συμπληρώσετε σε μία στήλη το υπόλοιπο 
των χρεών έως και 31.12.2012.  

Παρακαλούμε, όπως αποστείλετε τα στοιχεία που ζητούνται το αργότερο έως την 
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015. Παρακαλούνται οι εταιρείες να τηρήσουν την ως 
άνωθεν καταληκτική ημερομηνία, προκειμένου να έχουμε άμεση ενημέρωση για τις 
επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται με στόχο την αποπληρωμή των χρεών.  

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία των εταιρειών είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα 
χρησιμοποιηθούν μόνο για συγκεντρωτικούς πίνακες.  

Με εκτίμηση / Kind regards 

 

Given that both hospitals and EOPYY (IKA) are in the process of repayment of 
outstanding debts, it was decided that SFEE will collect monthly data on the 
outstanding debts of the State to the pharmaceutical companies. By collecting 
monthly comparative data, both SFEE and member companies will be able to have 
a comprehensive picture of the evolution of payments and to identify any problems 
that exist in order to take the necessary actions. 

It is noted that the companies when completing the attached table should 
incorporate in their collections and the amounts that have been offset through 
the existing process with the rebate and clawback. In addition, if any hospital 
does not appear on the attached table, please add it on a new row.  



We would also like to inform you that the columns related to the total sales and 
revenues to pharmaceutical companies of SFEE for invoices issued up to 31.12.2012 
has been merged into one column, and for this reason you are kindly requested to 
fill in one column the remaining debts up to 31.12.2012. 

You are kindly requested to send the relevant information no later than 
Wednesday, February 4 2015. Pharmaceutical companies are kindly requested to 
meet the above mentioned deadline, in order to have immediate information re 
the individual actions aiming at repayment of debts.   

It is noted that companies’ data are strictly confidential and will only be used for 
pivot tables.       
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