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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

                               ΝΠΔΔ 

Αριθμ. Πρωτ. 446 

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας 

 

 Θέμα: Επιστροφή της διαφοράς rebate του διμήνου 9
ου

– 10
ου

  στην πληρωμή του 

Νοεμβρίου. 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

         Κατατέθηκαν σήμερα στους λογαριασμούς των φαρμακείων τα χρήματα από τον 

ΕΟΠΥΥ για την πληρωμή των συνταγών του μηνός Νοεμβρίου.  

         Υπενθυμίζεται ότι ο επαναϋπολογισμός του rebate λόγω του διαχωρισμού της δαπάνης 

εμβολίων και φαρμάκων, θα  ισχύσει αναδρομικά από 01-09-2020, μετά από παρέμβαση του 

ΠΦΣ και αφορά όλα τα αποζημιούμενα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών  

Για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου η διαφορά που προέκυψε από τον επαναπροσδιορισμό 

του rebate, συμψηφίζεται στην πληρωμή του μηνός Νοεμβρίου η οποία μόλις 

πραγματοποιήθηκε.  

         Για τις συνταγές του Νοεμβρίου, ο νέος τρόπος υπολογισμού του rebate 

πραγματοποιήθηκε λογιστικά κατά την εκκαθάριση της συγκεκριμένης υποβολής κάθε 

φαρμακείου από την ΚΜΕΣ , παρότι δεν είχε  εκδοθεί ξεχωριστό τιμολόγιο  για εμβόλια και 

φάρμακα (το ίδιο θα ισχύσει  και για την πληρωμή των συνταγών μηνός Δεκεμβρίου). 

         Συνοψίζοντας, στην πληρωμή των λογαριασμών του μηνός Νοεμβρίου υπάρχει 

αυτόματη αφαίρεση της “ΔΙΑΦΟΡΑΣ REBATE του ΔIMHNOY 9
ου

-10
ου

”  που είχε 

παρακρατηθεί και αθροιστικά επιπλέον όφελος που προκύπτει από τον τρέχοντα 

προσδιορισμό του rebate για τις συνταγές του μηνός Νοεμβρίου, με τα νέα δεδομένα.  

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_iiluUEluqEA/R9azs5KQbgI/AAAAAAAAAAM/iQoPv6m4Jwo/s1600/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF.jpg&imgrefurl=http://grizaniotis.blogspot.com/2010/01/10_28.html&usg=__6Z93BlfP684HVcWKxwJMMua7g2k=&h=430&w=448&sz=57&hl=el&start=0&zoom=1&tbnid=fsG0nY9eg5bHlM:&tbnh=127&tbnw=132&ei=flE4TYHJLces8gPkr7StCA&prev=/images?q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF+%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B1&hl=el&gbv=2&biw=1345&bih=523&output=images_json&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=285&vpy=56&dur=1622&hovh=220&hovw=229&tx=101&ty=133&oei=g1E4Te-wFYGt8gOricWcCA&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0


Αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο ΠΛΗΡΩΜΕΣ στην πύλη ΚΜΕΣ, από όπου ο Φαρμακοποιός 

έχει την πλήρη εικόνα της εκκαθάρισης κάθε μηνός. 

         Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι το ποσό που μας είχαν παρακρατήσει στο rebate των 

μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου πριν την εφαρμογή του διαχωρισμού του, ήταν συνολικά 

10.197.000 €. Με την εφαρμογή του διαχωρισμού, όπως  ζητήσαμε,  επιστράφηκε στα 

φαρμακεία ποσό 3.135.000 €. Δηλαδή μεσοσταθμικά η επιστροφή ανέρχεται στο 30% του 

ποσού της αρχικής παρακράτησης. 

Συνάδελφοι,  

  Για τον ΠΦΣ η κατάργηση του άδικου μνημονιακού rebate αποτελεί βασική στρατηγική 

επιδίωξή μας. Το πρώτο βήμα έγινε. Συνεχίζουμε με δυναμισμό και αποφασιστικότητα για 

την ολοκλήρωση του στόχου μας.  

 

                                                          Με Εκτίμηση, 

 

 


