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Θέµα: Συµψηφισµός rebate 9% µε χρέη νοσοκοµείων
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,

Με την παρούσα επιστολή θέλουµε να επαναφέρουµε το µείζον ζήτηµα του συµψηφισµού του
rebate 9% µε τα εκκρεµή χρέη των νοσοκοµείων. Επισηµαίνεται ότι µε το άρθρο 1 του πρόσφατου
Νόµου υπ’ αριθµ. 4132/2013 (ΦΕΚ 59/Α/7.3.2013) θεσπίστηκε από την Πολιτεία ο συµψηφισµός
του rebate 9% µε τα εκκρεµή χρέη των νοσοκοµείων. Υπενθυµίζουµε ότι η Πολιτεία υιοθέτησε το
ως άνω µέτρο λαµβάνοντας υπόψη αφενός την δυσχερή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι
φαρµακευτικές επιχειρήσεις λόγω της έλλειψης ρευστότητας και αφετέρου την εκρηκτική
συσσώρευση των εκκρεµών χρεών του ∆ηµοσίου προς αυτές.
Όπως άλλωστε εκτίθεται και στην αιτιολογική έκθεση του ως άνω νοµοθετήµατος, 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».
Εντούτοις, ο ΕΟΠΥΥ µε τις από 14/3/2013 και 15/3/2013 επιστολές του, µας ενηµέρωσε ότι το ∆.Σ.
του Οργανισµού δεν έχει λάβει καµία απόφαση για τον συµψηφισµό των ποσών αυτών και καλεί
τις εταιρείες να προχωρήσουν στη ρύθµιση των οφειλών σε δόσεις. Ο ΕΟΠΥΥ για το σκοπό αυτό
επικαλείται την έλλειψη ρευστότητας η οποία οφείλεται στην ελλιπή κρατική χρηµατοδότηση και
την µη έγκαιρη απόδοση εισφορών από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Κύριοι Υπουργοί,

Ζητούµε να δοθεί η δυνατότητα στις φαρµακευτικές επιχειρήσεις να συµψηφίσουν, όπως
άλλωστε προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και αποτελεί τον µοναδικό τρόπο πληρωµής
του rebate 9% λόγω της οικονοµικής ασφυξίας στην οποία έχουν περιέλθει.

Ως εκ τούτου, σας παρακαλούµε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να
εκδοθεί άµεσα η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα προβλέπει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής
του ως άνω συµψηφισµού και όπως ο ΕΟΠΥΥ προχωρήσει στην υλοποίηση του ως άνω µέτρου.
Με κάθε εκτίµηση,
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής
Πρόεδρος

Πασχάλης Αποστολίδης
Αντιπρόεδρος
Φώτης Μαγγαλούσης
Γενικός ∆ιευθυντής

