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Χαλάνδρι, 30 Απριλίου 2013 
 

Θέµα: Υπολογισµός Clawback 2013 
 

Αγαπητέ κύριε Παπαγεωργόπουλε, 
 
∆εδοµένου ότι ήδη διανύουµε το τέλος του 4ου µήνα του 2013 και επίκειται ο 
υπολογισµός του ποσού clawback που οφείλει η κάθε φαρµακευτική επιχείρηση, θα 
θέλαµε να σας διαβιβάσουµε και εγγράφως την πρότασή µας για το θέµα αυτό 
λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία του προηγούµενου έτους και τα προβλήµατα που 
παρουσιάστηκαν, τα οποία µπορούν και πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
αποφευχθούν.  
Πιο συγκεκριµένα, όπως γνωρίζετε, ενώ το πρώτο εξάµηνο του 2012 υπήρχε 
υπέρβαση της µηνιαίας δαπάνης, το δεύτερο εξάµηνο η δαπάνη ήταν κάτω από τον 
µηνιαίο στόχο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι φαρµακευτικές επιχειρήσεις να 
επιβαρυνθούν άδικα το ποσό του clawback από το πρώτο εξάµηνο, και το ποσό 
αυτό µέχρι και σήµερα δεν έχει συµψηφιστεί µε το «αρνητικό  clawback» του 
δευτέρου εξαµήνου.  
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδοµένου ότι: α) ο στόχος της 
εξωνοσοκοµειακής φαρµακευτικής δαπάνης είναι ετήσιος (δηλ. 2,44 δισ. για το 
2013 / 203,33 εκ. µηνιαίως) και όχι εξαµηνιαίος, β) η πορεία της φαρµακευτικής 
δαπάνης είναι πτωτική λόγω της µείωσης του όγκου και των µέτρων που έχουν 
ληφθεί και λαµβάνονται, προτείνουµε το clawback του 2013 να υπολογιστεί ως 
ακολούθως: 
• στη µηνιαία  δαπάνη του πρώτου εξαµήνου (203,33 εκ.) να προστεθούν 10 

εκ. επιπλέον, και ως εκ τούτου η βάση υπολογισµού του clawback του 
πρώτου εξαµήνου να είναι τα 213,33 εκ.  

• στη µηνιαία δαπάνη του δευτέρου εξαµήνου να αφαιρεθούν 10 εκ. ευρώ, 
και ως εκ τούτου η βάση υπολογισµού του clawback του δευτέρου εξαµήνου 
να είναι τα 193,33 εκ. 

Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται η πτωτική πορεία της φαρµακευτικής δαπάνης 
του πρώτου εξαµήνου σε σχέση µε το δεύτερο και επιτυγχάνεται ο σωστός 
υπολογισµός του clawback σε ετήσια βάση. 

Με εκτίµηση, 
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