
1 
 

Legal Flash 
 
 
 
Δημοσιεύθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2012 ο Ν. 4093/2012 (ο «Νόμος») με τίτλο 

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-

2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016». 

Μεταξύ άλλων διατάξεων, ο Νόμος προβλέπει σημαντικές ρυθμίσεις όσον 

αφορά σε θέματα που αφορούν φαρμακευτικές εταιρείες και ιδιωτικά 

φαρμακεία, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής: 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 Απλοποιείται η διαδικασία υπολογισμού του υπερβάλλοντος 

μηνιαίου ποσού φαρμακευτικής δαπάνης, το οποίο υποχρεούνται 

να καταβάλλουν οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) 

φαρμακευτικών προϊόντων στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Φ.Κ.Α.). Συγκεκριμένα, προβλέπεται ρητά η δυνατότητα υπολογισμού 

του υπερβάλλοντος ποσού που πρέπει να επιστρέψει κάθε Κ.Α.Κ. στους 

Φ.Κ.Α. με βάση τα στοιχεία που αντλούνται από το Σύστημα 

Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ή άλλο ηλεκτρονικό σύστημα 

σάρωσης των συνταγών, επομένως με βάση την ποσότητα των 

φαρμάκων που αποδεδειγμένα διατέθηκαν σε ασφαλισμένους. Μέχρι 

σήμερα ο υπολογισμός των ποσών αυτών γινόταν σύμφωνα με τα 

στοιχεία πωλήσεων κάθε εταιρείας βάσει σχετικής υπουργικής 

απόφασης.  

 Ο υπολογισμός του υπερβάλλοντος ποσού που πρέπει να επιστραφεί 

στους Φ.Κ.Α. γίνεται πλέον σε εξαμηνιαία βάση και όχι στο τέλος 

κάθε διμήνου σύμφωνα με το προϊσχύσαν καθεστώς. 

 Εισάγεται η δυνατότητα συμψηφισμού από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του 

υπερβάλλοντος ποσού με οφειλές προς τους Κ.Α.Κ. οι οποίες 

δημιουργούνται από την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων 

για τις ανάγκες των φαρμακείων του.   

Απαιτήσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους Κ.Α.Κ. που εξακολουθούν να 

υφίστανται μετά τον συμψηφισμό, δύναται να εκχωρούνται προς τα 

νοσοκομεία έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισμένων του, τα δε 

νοσοκομεία συμψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των εκχωρούμενων 

προς αυτά απαιτήσεων με οφειλές τους προς τους Κ.Α.Κ.  

 Επεκτείνεται η υποχρέωση των Κ.Α.Κ. για καταβολή ποσού 

επιστροφής (rebate) ποσοστού 5% επί της νοσοκομειακής τιμής και 

στα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ενώ μέχρι σήμερα η σχετική 

υποχρέωση υπήρχε μόνο προς νοσοκομεία. Το ποσό επιστροφής 

καταβάλλεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2012. 
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ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 

 Η υποχρέωση των φαρμακείων να επιστρέφουν μηνιαίως προς τους 

Φ.Κ.Α. ποσό (rebate), ως κλιμακούμενο ποσοστό επί των ποσών που 

τους οφείλουν οι Φ.Κ.Α., δεν εξαρτάται πλέον από την εμπρόθεσμη 

καταβολή αυτών των οφειλών. Η είσπραξη του rebate καθίσταται 

επομένως υποχρεωτική και για εκπρόθεσμες πληρωμές. 

 Εισάγεται εφεξής η υποχρέωση των φαρμακείων για καταβολή ποσού 

επιστροφής (rebate) υπέρ των Φ.Κ.Α. και για τα φαρμακευτικά 

ιδιοσκευάσματα για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών, τα οποία 

μέχρι σήμερα εξαιρούνταν της υποχρέωσης αυτής. Το ποσό επιστροφής 

ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αιτούμενης δαπάνης 

για τα σκευάσματα αυτά. 

 Η προθεσμία αποπληρωμής των φαρμακείων από τους Φ.Κ.Α. 

παρατείνεται εφεξής από τις σαράντα πέντε ημέρες που ίσχυε μέχρι 

σήμερα, στις εξήντα ημέρες από την υποβολή του λογαριασμού.  

 Προβλέπεται η εισαγωγή περαιτέρω εξαιρέσεων στη 

συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας με υπουργική απόφαση. 

Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό των συνταγών με εμπορική ονομασία 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της συνολικής αξίας των συνταγών που 

χορηγεί κάθε ιατρός. 
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