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Θέμα:  Επείγοντα θέματα άμεσης διευθέτησης  

Χαλάνδρι, 17 Ιουνίου 2015 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Μετά την τελευταία νομοθετική ρύθμιση (ΦΕΚ 1043/4.6.2015) αναφορικά με τη μείωση της συμμετοχής των 
ασθενών, προκύπτει έμμεσα σημαντική αύξηση του ClawBack για την βιομηχανία. Επιπλέον, βάσει των 
εξαγγελιών σας, αναφορικά με την επιβολή κλιμακωτού rebate, δημιουργείται επιπρόσθετη επιβάρυνση 
για τις φαρμακευτικές εταιρείες ύψους €139εκ.Ως εκ τούτου οι κάτωθι ενέργειες κρίνονται απαραίτητες.  

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Δημόσια φαρμακευτική δαπάνη 

Αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός του στόχου της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης σε βιώσιμο για τη 
Δημόσια Υγεία και την βιομηχανία επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή πρόβλεψη για τους 
ανασφάλιστους πολίτες καθώς και να ληφθούν τα απαραίτητα διαρθρωτικά μέτρα ώστε το σύνολο των 
Rebates & Clawback για το 2015 να μην υπερβεί το αντίστοιχο του 2014 (δηλ.~430 εκατ.) με δεδομένο ότι ο 
στόχος της δαπάνης παραμένει ο ίδιος.  

2. Συμψηφισμοί των εκκρεμών χρεών Δημοσίου & χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής 

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε την δέσμευσή σας να προχωρήσετε άμεσα στην επέκταση της δυνατότητας 
συμψηφισμών πέραν του claw-back με τα χρέη των νοσοκομείων και στα rebates και στον ΦΠΑ με όλα τα 
εκκρεμή χρέη του Δημοσίου (νοσοκομεία & ΕΟΠΥΥ) προς τις εταιρείες, καθώς και στη θέσπιση νομοθετικής 
διάταξης για την παράταση νομιμοποίησης των δαπανών των νοσοκομείων για την κάλυψη των 
υποχρεώσεών τους έναντι των προμηθευτών, καθόσον η τελευταία νομοθετική διάταξη έληξε στις 
19.9.2014 (ΦΕΚ194Α/19.9.2014). Ταυτόχρονα, υπενθυμίζουμε την δέσμευσή σας να προχωρήσετε  στον 
συμψηφισμό του ποσοστού του ΦΠΑ που περιέχεται στο clawback του β’εξαμήνου του 2014 (ύψους 
€12.3εκατ) και το οποίο αντιστοιχεί στις υποχρεωτικές επιστροφές των ΚΑΚ προς τον ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα, 
καθίσταται επιτακτική ανάγκη ο καθορισμός σαφούς χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής όλων των 
ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου προς τις φαρμακευτικές εταιρείες. 

3. Άμεση ανατιμολόγηση 

Εφιστούμε την προσοχή σας καθώς η περαιτέρω καθυστέρηση της ανατιμολόγησης για το 2015 θα επιφέρει 
επιπρόσθετες επιβαρύνσεις στο σύστημα Υγείας. 

4. Επιτροπή Διαπραγμάτευσης ΕΟΠΥΥ 

Διευκρινίσεις χρειάζονται αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ. 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας και αναμένουμε να δεχτείτε το αίτημά μας για συνάντηση. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Πασχάλης Αποστολίδης 

Πρόεδρος ΣΦΕΕ 


