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Αριθµ. Πρωτ. 3432 

ΠΡΟΣ 

Φαρµακευτικούς Συλλόγους 

 της Χώρας 

Επειδή συνεχίζει να υπάρχει σύγχυση ως προς τα rebate που ισχύουν και την 
αναδροµικότητα αυτών, σας ενηµερώνουµε ότι οι ισχύουσες λίστες  είναι οι εξής: 

1. Η βασική Λίστα (αρχικό) rebate για τον ΕΟΠΥΥ του Ν. 3918/11 που έλαβε την τελική 
της µορφή µε την ψήφιση του Ν. 4052/2012: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4052/2012: 

Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

«Το ποσοστό της επιστροφής κλιµακώνεται σύµφωνα µε την ακόλουθη προοδευτική 
διαβάθµιση, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η προοδευτική διαβάθµιση του 
προηγούµενου πίνακα για τους Φ.Κ.Α. που δεν εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

 

Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2012.» 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 
 

Αθήνα,   
8/12/2012 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

ΝΠ∆∆ 
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Το αναδροµικό rebate αφορά µόνο στην παραπάνω  λίστα και συγκεκριµένα µέχρι και 
τον Οκτώβριο του 2012 εκτός από τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο  και Απρίλιο για 
τους οποίους λόγω εµπρόθεσµης πληρωµής µας , έχει παρακρατηθεί. 

Υπενθυµίζουµε ότι για όσα ταµεία δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ πχ. ΕΥ∆ΑΠ, 
ΤΥΠΕΤ, εξακολουθεί να ισχύει  το rebate του   άρθρου 34 του ν. 3918/11. 

∆ηλαδή, όπως ο πίνακας που ακολουθεί: 

 

 

2. Το δεύτερο rebate  θεσµοθετήθηκε µε τον Νόµο 4052/2012 και αφορά σε τζίρους 
άνω των 35.000 ευρώ. Αναλυτικά το Άρθρο 24 Ν. 4052/2012: 
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Στο δεύτερο rebate το τελικό ποσό που υπόκειται σε παρακράτηση προκύπτει 
αφαιρώντας το ΦΠΑ, τα αναλώσιµα και τα ΦΥΚ. 

∆εν υφίσταται αναδροµικότητα γιατί όπως αναφέραµε παραπάνω έχει ήδη 
παρακρατηθεί rebate από τους λογαριασµούς του αντίστοιχου µήνα. 

3. Και τέλος έχουµε το rebate που νοµοθετήθηκε µε το Ν. 4093/2012 (παρ. ΙΒ.2 
υποπαρ. 7) που αφορά στα ΦΥΚ και έχει παρακράτηση 5%. 

 

 

Αφορά µόνο τα ακριβά φάρµακα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 12 
του ν. 3816/11. Ούτε σε αυτό το rebate ισχύει η αναδροµικότητα. 

Τέλος, σας έχουµε ήδη ενηµερώσει ότι η  χορήγηση φαρµάκων µε Χ.Τ. άνω των 
200 ευρώ και  µικτό κέρδος µόνο 30 ευρώ, καθίσταται ζηµιογόνος για τα 
φαρµακεία µας. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ      ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

    


