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 κ. Μάριο Σαλµά, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 
 

Χαλάνδρι, 30 Ιουλίου 2012 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Mε µεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαµε από ΜΜΕ ότι η Πολιτεία πρόκειται εντός των 
προσεχών ηµερών να στείλει στις φαρµακευτικές εταιρείες τις πράξεις για την 
επιβολή του µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής (clawback). Επιπλέον 
ενηµερωθήκαµε ότι το Υπουργείο από το µέτρο αυτό υπολογίζει ότι θα εισπράξει 
152,6 εκ. ευρώ.  
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε, κε Υπουργέ, για µια ακόµη φορά να σας 
ενηµερώσουµε ότι ο ΣΦΕΕ είναι κάθετα αντίθετος µε την επιβολή του εν προκειµένω 
µέτρου, το οποίο βρίσκεται εκτός κάθε λογικής, την οποία η Κυβέρνησή σας έχει 
κληθεί να υπηρετήσει.  
 
Πιο συγκεκριµένα, τη στιγµή που το πρωταρχικό ζητούµενο είναι η διαφάνεια και η 
αξιοπιστία, ο τρόπος υπολογισµού της εξωνοσοκοµειακής δαπάνης συνεχίζει να 
βρίθει λαθών και ανακριβειών (εφόσον εξακολουθεί να µην υπάρχει ένας κοινός 
παρανοµαστής υπολογισµού, ένα τελικό συµφωνηµένο αποτέλεσµα, το οποίο να 
εξαιρεί, ως είναι λογικό, τον ΦΠΑ και τη δαπάνη για τα αµιγώς νοσοκοµειακά 
φάρµακα). 
 
Επιπλέον, η Πολιτεία εµµένει σε εφαρµογή οριζόντιων µέτρων, τη στιγµή που 
ηθεληµένα ή µη έχει καθυστερήσει όλο το πρώτο εξάµηνο την υλοποίηση των ήδη 
νοµοθετηµένων µέτρων και µεταρρυθµίσεων στο φάρµακο, που πρέπει να αφορούν 
ισοµερώς όλους τους εταίρους στη διακίνηση και κατανάλωση των φαρµάκων.  
 
Εν κατακλείδι, το µέτρο του clawback ενθαρρύνει και ωθεί την Πολιτεία, πράγµα το 
οποίο έγινε, να µην παίρνει τα όποια µέτρα εξορθολογισµού του φαρµακευτικού 
προϋπολογισµού, επειδή η βιοµηχανία µας θα κληθεί να πληρώσει την ανεπάρκεια 
της Πολιτείας στο τέλος της ηµέρας. Και γι’ αυτό τον απλό λόγο είµαστε κάθετα 
αντίθετοι.  
 
Οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις δεν είναι σε καµία περίπτωση διατεθειµένες να 
καταβάλουν clawback, του οποίου και ο υπολογισµός είναι τελείως αδιαφανής, τη 
στιγµή που πληθώρα θεσµοθετηµένων µέτρων δεν έχουν εφαρµοστεί καθόλου ή 
έχει καθυστερήσει υπερβολικά η εφαρµογή τους, ήτοι:  

1. Μείωση στα σωστά επίπεδα των τιµών off-patent/generics  
2. Πληρωµή rebate φαρµακοποιών 
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3. Μείωση περιθωρίου κέρδους της εφοδιαστικής αλυσίδας στο 15% 
4. Ποσοστά συνασφάλισης 
5. Πλήρης εφαρµογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  
6. Καταπολέµηση της απάτης µέσω πάταξης του φαινοµένου των πλαστών 

συνταγών, της πλήρους µηχανοργάνωσης του συστήµατος κλπ. 
 
Υπενθυµίζεται ότι ο ΣΦΕΕ έχει ήδη προσβάλει στο Συµβούλιο της Επικρατείας τη 
σχετική Υπουργική Απόφαση για τους εξής επιπλέον λόγους:  
 
1) Με το µέτρο αυτό παραβιάζεται η αρχή της ισότητας διότι µε αυθαίρετο τρόπο 
από την αλυσίδα εµπορίας των φαρµάκων επιλεκτικά το συγκεκριµένο µέτρο 
επιβάλλεται στις φαρµακευτικές επιχειρήσεις.  
2) Τα κριτήρια επιβολής του µέτρου πάσχουν από αοριστία διότι δεν προσδιορίζουν 
µε σαφήνεια τα ποσά που πρέπει να επιστρέψουν οι εταιρείες και ποια µεθοδολογία 
ακολουθείται για τον ακριβή επιµερισµό της υπέρβασης της δαπάνης στην υπόχρεο 
εταιρεία.  
3) Οι υπόχρεες εταιρείες δεν είναι εκείνες οι οποίες συντελούν στην υπέρβαση της 
φαρµακευτικής δαπάνης καθόσον ο θεράπων ιατρός είναι αυτός ο οποίος 
συνταγογραφεί.  
4) Το µέτρο αυτό είναι συµπληρωµατικό και θα πρέπει να ισχύσει µόνο σε 
περίπτωση κατά την οποία η Πολιτεία παρά την εφαρµογή όλων των 
προβλεπόµενων από τη σχετική εθνική νοµοθεσία και το Μνηµόνιο µέτρων, 
διαπιστώσει υπέρβαση της φαρµακευτικής δαπάνης.  
 
Για να είναι ο υπολογισµός της φαρµακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ διαφανής, 
δίκαιος και αντικειµενικός θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Ο διαχωρισµός φαρµακευτικής και νοσοκοµειακής δαπάνης είναι 
απαραίτητος, ώστε να σταµατήσει η συστηµατική και ραγδαία εντός του 
2012 µετακύλιση από τα νοσοκοµεία στον ΕΟΠΥΥ.  
Θα πρέπει, λοιπόν, άµεσα να αρχίσουν τα νοσοκοµεία να διανέµουν 
επιτέλους τα νοσοκοµειακά φάρµακα. Σε κάθε περίπτωση τα άλλα 
«νοσοκοµειακά» φάρµακα που θα συνεχίσουν να υπολογίζονται στην 
εξωνοσοκοµειακή δαπάνη θα πρέπει να πωλούνται στο εξής στην ex-factory 
τιµή, χωρίς τη νοσοκοµειακή έκπτωση.  

2. Στον υπολογισµό της δαπάνης δεν µπορεί να περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ διότι 
αποτελεί φόρο του κράτους και άρα έσοδό του, όπως γίνεται εξάλλου σε 
όλες τις χώρες της ΕΕ.  

3. Το κόστος των νοσοκοµειακών προϊόντων που διανέµει ο ΕΟΠΥΥ από τα 
φαρµακεία του θα πρέπει να αφαιρείται από τη φαρµακευτική δαπάνη 
σύµφωνα και µε τον ορισµό του ΟΟΣΑ. Ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει δικό του δίκτυο 
διανοµής για να στηρίζει την ανεπαρκή λειτουργία των νοσοκοµείων, που 
του επιτρέπει τη χορήγηση νοσοκοµειακών προϊόντων σε αντίθεση µε τις 
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Στην αµιγώς νοσοκοµειακή δαπάνη εντάσσονται 
όλα τα προϊόντα του καταλόγου 3816 (ΦΕΚ 1003/Β/2012, Παράρτηµα 1α ) και 
επίσης οι κατηγορίες: α) αυξητικοί παράγοντες και παράγοντες 
ερυθροποϊίας, β) ιντερφερόνες, γ) revlimid, δ) remicade και ε) φάρµακα 
ΙΦΕΤ βραχείας νοσηλείας.  
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4. Οι καθυστερήσεις πληρωµών προς τους φαρµακοποιούς οδηγούν σε απώλεια 

του rebate φαρµακείων της τάξης των €5 εκ το µήνα. Εφόσον η 
καθυστέρηση αποτελεί υπαιτιότητα του κράτους οι αντίστοιχες απώλειες δεν 
θα πρέπει να απαιτούνται ως clawback από την βιοµηχανία. 

 
Τέλος, όλα τα ανωτέρω συµβαίνουν όταν η ίδια η Πολιτεία βρίσκεται απολογούµενη 
για τις καταστροφικές για τις επιχειρήσεις µας καθυστερήσεις εξόφλησης των 
χρεών του ΕΟΠΥΥ και των δηµοσίων νοσοκοµείων, αφήνοντας κυριολεκτικά τα 
χρέη τους να πάρουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις, χωρίς κανένα ορίζοντα επίλυσής 
τους.  
 
Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να τονίσουµε ότι οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις, όσο 
κανείς άλλος, έχουν συνεισφέρει στη µείωση των δαπανών υγείας.  
Την τριετία 2009-2012, η δηµόσια φαρµακευτική δαπάνη θα έχει µειωθεί κατά €3 
δις, δηλαδή κατά 40%. Είναι προφανές ότι δεν µπορούµε να συνεχίσουµε να 
λειτουργούµε και να εφοδιάζουµε την αγορά χωρίς να έχουµε τουλάχιστον 
εξασφαλίσει την αποπληρωµή των όσων µας χρωστάτε. 
 
Κύριε Υπουργέ, 
Για όλους τους ανωτέρω λόγους σας καλούµε να επανεξετάσετε το θέµα του 
clawback και βέβαια για λόγους διαφάνειας να µας ενηµερώσετε αναλυτικά για τη 
µεθοδολογία στην οποία έχετε στηριχθεί για τον υπολογισµό του.  
 
 

Με εκτίµηση, 
 
 
 
 
 
Φώτης Μαγγαλούσης      Κωνσταντίνος Φρουζής 
Γενικός ∆ιευθυντής        Πρόεδρος 


