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Προς 
τον Αξιότιµο 
κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο 
Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
 

 
Κοιν.: κ. Μ. Σαλµά, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 
          κα Φ. Σκοπούλη, Υφυπουργό Υγείας 
          κ. Αν. ∆ηµόπουλο, Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας 
          κ. Γ. Βουδούρη, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ 

Καθ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο ΕΟΦ 
 
 

Χαλάνδρι, 5 Ιουλίου 2012  
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 
 

Με την από 4/7/2012 επιστολή του Υπουργείου σας, την οποία υπογράφει ο 
Γενικός Γραµµατέας κ. Αν.  ∆ηµόπουλος, µας ενηµερώνετε και ζητάτε  µε τη 
σειρά µας να ενηµερώσουµε σχετικά τα µέλη µας, ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία 
κατανάλωσης φαρµάκων που πιστοποιήθηκαν από τον ΕΟΠΠΥ και τους 
λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, παρά τις περί του αντιθέτου 
πρόσφατες  εξαγγελίες του ΕΟΠΠΥ, διαπιστώθηκε υπέρβαση της δεσµευτικής 
από τον προϋπολογισµό των φορέων δαπάνης για τη φαρµακευτική 
περίθαλψη (µηχανισµός αυτόµατων επιστροφών – claw back) των 
ασφαλισµένων για το πρώτο τετράµηνο του 2012.  
 
Παράλληλα, µας ενηµερώνετε ότι έχει ήδη τεθεί σε ενέργεια ο υπολογισµός 
είσπραξης του ανωτέρω ποσού υπέρβασης ανά εταιρεία, το οποίο στο 
αµέσως επόµενο διάστηµα θα κοινοποιηθεί σε κάθε υπόχρεο εταιρεία, 
προκειµένου να προβεί στη σχετική καταβολή.  
 
Η ενέργεια αυτή του Υπουργείου σας, µας βρίσκει κάθετα αντίθετους και τούτο 
για τους εξής λόγους:  
 
1) Το εν προκειµένω µέτρο του µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής έχει 
προβλεφθεί από την Υπηρεσία σας συµπληρωµατικά, ως τελευταία λύση. Το 
µέτρο, δηλαδή, αυτό θα έπρεπε να εφαρµοστεί, εφόσον θα είχε προηγηθεί η 
πλήρης υλοποίηση των υπόλοιπων µέτρων για τον περιορισµό της 
φαρµακευτικής δαπάνης, ήτοι πλήρης εφαρµογή της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης σε συνδυασµό µε θεραπευτικά πρωτόκολλα, µειώσεις στα 
ποσοστά κέρδους των εµπλεκοµένων στην εφοδιαστική αλυσίδα, συµµετοχή 
ασθενών κ.λ.π.  Τα µέτρα αυτά, ωστόσο, λόγω ατολµίας της Κυβέρνησης και 
µακράς προεκλογικής περιόδου είτε δεν έχουν εφαρµοσθεί είτε έχουν 
εφαρµοσθεί ελλιπώς. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα, να στρέφεται η 
Πολιτεία προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις προκειµένου να καταβάλουν την 
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όποια µη εισπραχθείσα διαφορά από τη µη υλοποίηση των θεσµοθετηθέντων 
µέτρων, γεγονός ανεπίτρεπτο και καταχρηστικό.  
 
2) O τρόπος µε τον οποίο έχει υπολογισθεί η εν προκειµένω υπέρβαση της 
δεσµευτικής από τον προϋπολογισµό των φορέων δαπάνη  είναι τελείως µη  
διαφανής, γεγονός το οποίο αποτελεί και έναν από τους κύριους λόγους 
κατάθεσης αίτησης ακύρωσης του Συνδέσµου µας  ενώπιον του Συµβουλίου 
της Επικρατείας, της απόφασης µε την οποία καθιερώνεται ο επίµαχος 
µηχανισµός αυτόµατων επιστροφών (claw-back).  
 
3) ∆εν γνωρίζουµε κατά πόσον µέσα στα υπολογισθέντα ποσά από το 
Υπουργείο σας  έχουν συµπεριληφθεί ο ΦΠΑ και τα Νοσοκοµειακά προϊόντα. 
Σηµειωτέον ότι η ένταξη ή µη των δύο αυτών στοιχείων στο σύνολο της 
φαρµακευτικής δαπάνης αποτελούν σοβαρή παράµετρο για την υπέρβαση ή 
µη της δεσµευτικής από τον προϋπολογισµό των φορέων δαπάνης.   
 
4) Σύµφωνα µε τον ΕΟΠΥΥ, όπως έχει επίσηµα ανακοινώσει στο από 25/6/2012 
report του, η προβλεπόµενη φαρµακευτική δαπάνη εξαµήνου βρίσκεται εντός 
του στόχου του Μνηµονίου.  
 
5) Τέλος, να σας θυµίσουµε ότι τα συσσωρευµένα χρέη του ΕΟΠΥΥ και των 
νοσοκοµείων ξεπερνούν πλέον το €1,5 δισ. για τα οποία και περιµένουµε 
τακτοποίηση µέσα στον Ιούλιο.  
 
Για τους ανωτέρω λόγους, ζητούµε όπως µας ορίσετε συνάντηση προκειµένου 
να µας ενηµερώσετε για την πορεία υλοποίησης των µέτρων που έχουν 
αποφασιστεί για τον εξορθολογισµό του φαρµακευτικού προϋπολογισµού, 
την πορεία των άλλων δαπανών υγείας καθώς και την τακτοποίηση των 
συσσωρευµένων χρεών.  
 
 

Με εκτίµηση, 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Φώτης Μαγγαλούσης Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής 

Γενικός ∆ιευθυντής             Πρόεδρος 


