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Source: OECD Health data 2013
OECD EU AVG for 2013 & 2014 are projections
Greece for 2012,2013 & 2014 based on actual social budget

∆ηµόσιες ∆απάνες Υγείας ως % του ΑΕΠ



Συνολική δαπάνη για την υγεία Ελλάδα vs ΟΟΣΑ :   -30% !!
Δημόσια δαπάνη για την υγεία Ελλάδα vs ΟΟΣΑ : -40% !!

Πηγή: OECD
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Ο στόχος για το 2014 πρέπει να είναι ≥ €2,3δισ.

* * *
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Η κατά κεφαλή δαπάνη στην EU28 είναι κατά 55% υψηλότερη από την Ελλάδα

Δημόσια φαρμακευτική δαπάνη κατά κεφαλή στην EU28

μ.ό.EU: €285/κεφαλήν



Η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη υπολείπεται κατά ~ €250 mio από τον 
μέσο όρο της EU28

Πηγή: (www.moh.gov.gr)
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Rebates
φ/β

Clawback
φ/β

Σύνολο

(a)

Στόχος
Δημόσιας 
Φαρμακ.  
Δαπάνης

(b)

% Συμμετοχής
Φ/Β στη 

Δημόσια Φαρμ. 
Δαπάνη (a/b)

2012 €120 εκατ €78 εκατ €198 εκατ €2,880 δις 6.9%

2013 €210 εκατ €152 εκατ €362 εκατ €2,371 δις 15.3%

2014 €385 εκατ €>200 εκατ €>585 εκατ €2,000 δις* 29.3%

* Καλύπτουν 7 εκατ. ασφαλισμένους + 2,5 εκατ. ανασφάλιστους επιπλέον
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ΧΡΕΗ 2012 ΧΡΕΗ 2013 ΧΡΕΗ 2014 ΣΥΝΟΛΟ

ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ) ~ 8 εκατ. ~ 315 εκατ. ~ 287 εκατ. ~ 610 εκατ.

ΕΣΥ ~ 16 εκατ. ~ 165 εκατ. ~ 232 εκατ. ~ 413 εκατ.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ~ 2 εκατ. ~ 7 εκατ. ~ 13 εκατ. ~ 22 εκατ.

ΣΥΝΟΛΟ ~ 26 εκατ. ~487 εκατ. ~ 532 εκατ. 1,045 εκατ.



Οι πληρωμές δεν 
πρέπει να 

γίνονται με 
επιλεκτικό τρόπο
. Φαρμακευτικές 

Εταιρείες 
υπολείπονται 
κατά ~ 8 μήνες 

των άλλων 
παροχών
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Πληθώρα ενστάσεων από εταιρίες μέλη του ΣΦΕΕ κατά του 
Δελτίου Τιμών 12 Αυγ. 2014:
20 εταιρίες →145 Κωδικούς Φαρμάκων για λάθη στις τιμές 
και παραβίαση της νομοθεσίας τιμολόγησης, π.χ.:

• Χρήση μη αξιόπιστων πηγών (Εuripid)
• Λάθη στην αναγωγή συσκευασιών
• Λάθη στη νομική βάση των προϊόντων (π.χ. πρωτότυπα προϊόντα χωρίς 

γενόσημα έχουν τιμολογηθεί ως off-patent)
23 εταιρίες → 277 Κωδικούς Φαρμάκων για τιμές 
χαμηλότερες από το Μ.Ο των 3 χαμηλοτέρων



Υπουργική Απόφαση Θέμα
ΥΑ No ΓΠ/οικ
56432/ΦΕΚ/Β/1753/ 2014

Αναφορικά με την κάλυψη των ανασφάλιστων

ΥΑ No 52768/ΦΕΚ / Β/1796/ 
2014 

Αφορά στα ελάχιστα ποσοστιαία  όρια συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών 
ουσιών στο μέτρο που σχετίζεται με τους στόχους συνταγογράφησης  των γιατρών 

ΥΑ No ΓΠ /οικ 61771/ 
ΦΕΚ/1907 /Β / 2014

Αφορά διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων . Δεν επιτρέπει αυξήσεις  τιμών σε 
περίπτωση ανακοστολόγησης 

ΥΑ No ΔΥΓ 3/ΓΠ οικ 70519 / 
ΦΕΚ 2243/ Β/  2014 

Επιβολή στις φαρμακευτικές εταιρείες υπό τύπον rebate της διαφοράς  μεταξύ της 
ασφαλιστικής τιμής και της λιανικής τιμής ενός φαρμάκου το οποίο δεν διαθέτει 
γενόσημο (προστατευμένο ή μη από πατέντα)

Δελτίο Τιμών, 12 Αυγούστου Αίτηση ακύρωσης του Δελτίου Τιμών 12ης Αυγούστου, 2014



Β. της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3/Γ.Π οικ 70519 ( ΦΕΚ 2243/Β/18 Αυγούστου 2014) σύμφωνα με την οποία 
επιβάλλεται στις φαρμακευτικές εταιρείες υπό τύπον rebate η καταβολή του 50% της διαφοράς μεταξύ 

της ασφαλιστικής και της λιανικής τιμής ενός φαρμάκου το οποίο δεν διαθέτει γενόσημο ή μίας θεραπευτικής 
κατηγορίας στο σύνολό της, η οποία περιέχει μια θεραπευτική κατηγορία η περισσότερες δραστικές χωρίς γενόσημα

φάρμακα 

Α. της Υπουργικής Απόφασης ΓΠ /οικ 61771 ( ΦΕΚ 1907/ Β/ 15 Ιουλίου 2014 ) ως προς την ρύθμισή της σύμφωνα 
με την οποία σε κάθε αναθεώρηση τιμών απαγορεύονται οι αυξήσεις, καθώς και την ρύθμισή της εκείνη με την 

οποία προβλέπεται ότι για τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων αναφοράς διεξάγεται από τον ΕΟΦ έρευνα σε 
διάφορες επίσημες πηγές οι οποίες δεν έχουν διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία, στα οποία επιπλέον δεν έχουν 

πρόσβαση οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις 



Ερωτήσεις
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Back-ups
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• Απλοποίηση συστήματος Τιμολόγησης►Μικρότερος 
Αριθμός χωρών αναφοράς

• Προσθέτει σε ταχύτητα, λιγότερα λάθη, περισσότερα 
διαφάνεια

TιμολόγησηTιμολόγηση

• Από το νέο σύστημα τιμολόγησης προκύπτει σταδιακή 
αύξηση της διείσδυσης (όγκος) των γενοσήμων > 35% και 
total GX/off-patent ≥ 70% (≅M.O. EU cluster)

Αύξηση του Όγκου των 
γενοσήμων /off-patent
Αύξηση του Όγκου των 
γενοσήμων /off-patent

• Εφαρμογή/Επέκταση Δεσμευτικών Θεραπευτικών 
Πρωτοκόλλων και Registries

• Registries στις δαπανηρότερες κατηγορίες του ΕΟΠΥΥ
Ορθή συνταγογράφησηΟρθή συνταγογράφηση

•2,3 δις € (με ανασφάλιστους) για Εξωνοσοκομειακό
Φαρμακευτικό Προϋπολογισμό
•700 εκατ. € για Προϋπολογισμό Φαρμάκου στα 
Νοσοκομεία (= 44% των συνολικών προμηθειών στα 
Νοσοκομεία, ενώ θα έπρεπε να ‘ναι στο 50%)

Διαμόρφωση 
Φαρμακευτικού 

Προϋπολογισμού 
Διαμόρφωση 

Φαρμακευτικού 
Προϋπολογισμού 

Πληρωµές Όπως οι άλλοι Πάροχοι Υγείας
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Greece PIIGS EU average
Off-patent 35,0% 28,5% 23,3%
Generics 28,3% 44,7% 56,7%

Διείσδυση σε όγκο (MAT06/14)

Δ%
+6,0%
-16%

Διείσδυση Γενοσήμων και Off-Patent

IMS 8/2014

TOTAL 63,3 73,2 <-10%


