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Θέμα: Συμψηφισμός απαιτήσεων φαρμακευτικών εταιρειών με ClawBack & 
Rebates 

 
Αξιότιμε κύριε Γενικέ, 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 39 υποπαράγραφος ΙΑ 3 σημείο 2 του Νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 
85/ Α/ 2014 ) από 1-1-2015 καταργούνται ορισμένες διατάξεις μεταξύ των οποίων 
και εκείνη της παραγράφου α’ του άρθρου 22 του ΠΔ 422/1981 σχετική με 
παρακράτηση 3% υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων ( ΜΤΠΥ ) στις 
πληρωμές και συμψηφισμούς προς τους παρόχους υγείας, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται και οι φαρμακευτικές εταιρείες.    

Εν όψει της εν προκειμένω ρύθμισης ο ΕΟΠΠΥ έχοντας εξασφαλίσει την έγκριση από 
την ΓΓΚΑ  προσάρμοσε το μηχανογραφικό του σύστημα τον Ιανουάριο 2015 και δεν 
προβλέπει πλέον παρακράτηση υπέρ του ΜΤΠΥ.  

Εν τούτοις με επιστολή που έστειλε το ΜΤΠΥ στις 3/12/2014 προς όλα τα 
Υπουργεία, με την υποχρέωση να ενημερώσουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 
διευκρινίζει ότι για τις δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή η σύμβασή τους 
υπογράφηκε μέχρι 31/12/2014, οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ και η απόδοσή 
τους, πρέπει να πραγματοποιηθούν ανεξάρτητα από τον χρόνο αποπληρωμής ή 
περάτωσης αυτών, δηλαδή και εντός του 2015. 

Μετά την αποστολή της ανωτέρω επιστολής του ΜΤΠΥ, το σύστημα πληρωμών του 
ΕΟΠΥΥ  έχει μπλοκάρει καθόσον ο ΕΟΠΥΥ αναμένει νέα απόφαση της ΓΓΚΑ για να 
προχωρήσει ανάλογα στην παρακράτηση του 3% και για τις οφειλές πριν από 
31/12/2014.  

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως, μέχρι να αποφανθεί η ΓΓΚΑ επί του θέματος, ο 
ΕΟΠΥΥ προχωρήσει σε άμεσο συμψηφισμό των απαιτήσεων των φαρμακευτικών 
εταιρειών με το claw back και rebates, μη παρακρατώντας το 3%, όπως άλλωστε  
και το μηχανογραφικό του σύστημά προβλέπει, καθόσον ο συμψηφισμός 
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και δεν επηρεάζει τα έσοδα του ΜΤΠΥ. 
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