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Θέµα: Μεθοδολογία υπολογισµού της φαρµακευτικής δαπάνης για τον 
προσδιορισµό της υπέρβασης – υπολογισµού του clawback 

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 
Σύµφωνα µε τις από 29-11-2012 επιστολές του οργανισµού σας προς τις εταιρείες 
µέλη του Συνδέσµου µας, καλέσατε τις τελευταίες να επιστρέψουν το ποσοστό 
υπέρβασης (clawback) της φαρµακευτικής δαπάνης στον οργανισµό σας κατ’ 
εφαρµογή των ρυθµίσεων του άρθρου 11 του Ν 4052/ 2012, όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 1 του Ν 4093 / 2012 (ΦΕΚ  22/Α/12-11-2012) παρ ΙΒ2. 
Σηµειωτέον ότι ως φαρµακευτική δαπάνη ορίζεται το άθροισµα των δαπανών για 
χορήγηση φαρµάκων από ιδιωτικά φαρµακεία, όπως υπολογίζεται από το σύστηµα 
σάρωσης συνταγών του ΕΟΠΥΥ καθώς και από τις εκκαθαριστικές δαπάνες των 
φαρµακείων του οργανισµού.  
Σύµφωνα µε τον ανωτέρω εξουσιοδοτικό νόµο 4052/2012 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, η µηνιαία φαρµακευτική δαπάνη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραµµένο στον ετήσιο 
Κοινωνικό Προϋπολογισµό και αντιστοιχεί στην φαρµακευτική περίθαλψη. Το 
υπερβάλλον µηνιαίο ποσό αναζητείται εκ µέρους των Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης από τις φαρµακευτικές εταιρείες.  
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω ρύθµισης εκδόθηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις 
110040/2012 ( ΦΕΚ 3034/ Β/2012 ) και 110034/2012 (ΦΕΚ 3035/Β/2012), µε τις 
οποίες καθορίζεται ο µηχανισµός εφαρµογής του clawback αντίστοιχα για τα έτη 
 2012 και 2013 και η δυνατότητα  συµψηφισµού του µε χρέη του οργανισµού σας 
προς τις Φαρµακευτικές Εταιρείες.  
Κατά την διαδικασία του προαναφερθέντος συµψηφισµού ο ΕΟΠΥΥ κατά παράβαση 
της ισχύουσας νοµοθεσίας έχει προβεί στις κατωτέρω ενέργειες:  
1) Συνυπολογίζει ως φαρµακευτική δαπάνη το προβλεπόµενο από την παράγραφο 3 
του άρθρου 38 του Νόµου 4025/2011 ( ΦΕΚ 228/Α/2011) ποσοστό συµµετοχής 10% 
επί της διατιµηµένης αξίας των φαρµάκων το οποίο προορίζεται ως επίδοµα 
κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) στους νόµιµους δικαιούχους του επιδόµατος αυτού.  
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Η ενέργεια αυτή του ΕΟΠΥΥ έρχεται σε αντίθεση µε το σηµείο 3.1 των ανωτέρω 
Υπουργικών Αποφάσεων 10040/2012 και 10034/2012 µε τις οποίες προβλέπεται ότι 
ο υπολογισµός clawback βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στα στοιχεία πωλήσεων 
φαρµάκων των Φαρµακευτικών Εταιρειών και όχι σε επιδόµατα τα οποία έχουν 
νοµοθετηθεί προκειµένου να στηρίξουν ευπαθείς οµάδες της κοινωνίας. 
2) Συνυπολογίζει κράτηση χαρτοσήµου υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) το οποίο ανέρχεται σε 3% επί του συµψηφιζόµενου ποσού και 
επιπλέον χαρτόσηµο 2,40% επί του ανωτέρω υπολογισθέντος ποσού.  
Η παράνοµη αυτή ενέργεια του ΕΟΠΥΥ προκύπτει από την διατύπωση του άρθρου 
23 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 422/1981 (ΦΕΚ 114/Α/1981 ) το οποίο µε σαφήνεια 
προβλέπει ότι η εν προκειµένω κράτηση δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν κατά τον 
υπολογισµό της φαρµακευτικής περίθαλψης, στην οποία σαφώς περιλαµβάνεται και 
η δαπάνη για φαρµακευτικά προϊόντα.  
Για τους ανωτέρω λόγους, και δεδοµένου ότι µέχρι σήµερα οι φαρµακευτικές 
επιχειρήσεις έχουν συνδράµει µε κάθε τρόπο στον εξορθολογισµό της 
φαρµακευτικής δαπάνης ενεργητικά, αποδεχόµενοι όχι µόνο τις νοµοθετικές 
πρωτοβουλίες, αλλά λαµβάνοντας και επιπλέον µέτρα αυτορρύθµισης, θα πρέπει ο 
ΕΟΠΥΥ να επανεξετάσει την µεθοδολογία την οποία εφαρµόζει για τον υπολογισµό 
της φαρµακευτικής δαπάνης και κατά συνέπεια τον προσδιορισµό του clawback, το 
οποίο οι φαρµακευτικές εταιρείες του οφείλουν κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω 
αναφεροµένων νοµοθετικών ρυθµίσεων. Θα πρέπει, λοιπόν, να µη 
συνυπολογίζονται από τον οργανισµό σας κατά τον προσδιορισµό της 
φαρµακευτικής δαπάνης το επίδοµα 10% υπέρ κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) 
και η κράτηση 3% συν χαρτόσηµο 2,40 επί του ανωτέρω ποσοστού υπέρ του 
ΜΤΠΥ.  

Με εκτίµηση, 
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