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Θέμα: «Σχετικά με τον προσδιορισμό της υπέρβασης του προϋπολογισμού της φαρμακευτικής 

δαπάνης (claw back) και τον υπολογισμό των μεριδίων αγοράς φαρμακευτικών εταιρειών για τον 

καταμερισμό του ποσού υπέρβασης». 

Σχετικά:  Έγγραφο ΣΦΕΕ που στάλθηκε με e-mail στις 28-3-2014. 

Σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 

σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

 Όπως είναι ήδη γνωστό, με βάση όσα αναφέρονται στις σχετικές επιστολές που αποστέλλονται στις 

εταιρείες για τον καταλογισμό του ποσού υπέρβασης, ο προσδιορισμός της φαρμακευτικής δαπάνης 

γίνεται από το άθροισμα των δαπανών του Οργανισμού για την εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική 

περίθαλψη των ασφαλισμένων του. Ο υπολογισμός της δαπάνης βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία 

πληρωμών/ υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ με βάση τα κάτωθι: 

 Για τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προκύπτει από το άθροισμα των τιμολογίων που εκδίδονται 

από τις φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν συναλλαγές με τα φαρμακεία του.  Στην τελική 

διαμόρφωση της δαπάνης αφαιρείται η θεσμοθετημένη έκπτωση του 5% επί της 

νοσοκομειακής τιμής καθώς και οποιαδήποτε έκπτωση προς τον ΕΟΠΥΥ που προκύπτει μετά 

από συμφωνία με τις φαρμακευτικές εταιρείες.  

 Για τα ιδιωτικά φαρμακεία προκύπτει από το αιτούμενο προς απόδοση ποσό από τους 

φαρμακοποιούς με βάση πάλι τα τιμολόγια τους για τους λογαριασμούς συνταγών που 

εκτελούνται στους μήνες αναφοράς και λογαριασμούς που για λόγους όπως καθυστερήσεις 

υποβολών και ιδιαίτερης επεξεργασίας λόγω εκχωρήσεων/ κατασχέσεων και οφειλών σε 

Δ.Ο.Υ.  κλπ.,  επεξεργάζονται και πληρώνονται στους μήνες αναφοράς. 
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 Η δαπάνη για τα ιδιωτικά φαρμακεία προκύπτει από το άθροισμα των πληρωμών που γίνονται 

μέσω της ΚΜΕΣ και των πληρωμών μέσω των περιφερειακών Δ/νσεων ΕΟΠΥΥ.    

Από αυτά τα ποσά αφαιρούνται τα παρακάτω: 

 η δαπάνη των φαρμάκων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών, που χορηγούνται μόνο για 

νοσοκομειακή χρήση. Οι εν λόγω δαπάνες αφαιρούνται κατόπιν αποφάσεων του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ 

και του Υπουργείου Υγείας μετά και από την σύμφωνη γνώμη της Τρόικα, διότι κρίθηκε ορθό η 

παροχή φαρμάκων νοσοκομειακής χρήσης από τον ΕΟΠΥΥ προς τα Δημόσια Νοσοκομεία και τις 

Ιδιωτικές Κλινικές, τα οποία «στερούνται» λόγω οικονομικών δυσχερειών των Νοσοκομειακών 

Φαρμακείων, να μην επιβαρύνουν την εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη.   Η εν λόγω 

δαπάνη αφαιρείται και από τις πωλήσεις που διαμορφώνουν το  μερίδιο αγοράς των εταιρειών 

που τα διακινούν, 

 

 τα rebate του άρθρου 22, Ν.4052/12 (9% επί της τιμής παραγωγού καθώς και το πρόσθετο 

κλιμακούμενο rebate στην τιμή παραγωγού) και 

 

 τα  rebate των  άρθρων 24 & 26 του Ν.4052 /12 που αφορούν τα ιδιωτικά φαρμακεία. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση η τελική υπέρβαση από το στόχο, 

όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνημμένο Πίνακα στην τρίτη σελίδα των επιστολών.  

Όσον αφορά στον προσδιορισμό των μεριδίων αγοράς των φαρμακευτικών εταιρειών θέτουμε υπόψη 

σας ότι: 

Α. Με τις διατάξεις του νόμου 4052/2012 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το νόμο 4093/2012 

καθιερώθηκε ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής του ποσού υπέρβασης της εξωνοσοκομειακής 

φαρμακευτικής δαπάνης και προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι:  

« Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 
αυτού και ιδίως ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των ποσών που υποχρεούται να καταβάλει κάθε 
Κ.Α.Κ. με βάση: 
i) την ποσοστιαία αναλογία συμμετοχής κάθε φαρμάκου στη δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ), η οποία 
υπολογίζεται με βάση την ποσότητα που αποδεδειγμένα διατέθηκε σε ασφαλισμένους, όπως 
προκύπτει από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ή μέσω άλλου ηλεκτρονικού 
συστήματος σάρωσης των συνταγών, 
ii) το μερίδιο αγοράς κάθε φαρμάκου στη θεραπευτική κατηγορία της θετικής λίστας,…..». 
 
 
 
Β. Για τον υπολογισμό των μεριδίων αγοράς το πρώτο εξάμηνο του 2013 με δεδομένο ότι είχε 
αναπτυχθεί περαιτέρω το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και σάρωσης των 
συνταγών, ο ΕΟΠΥΥ είχε τη δυνατότητα πρώτη φορά να προσδιορισεί επακριβώς την ποσότητα ανά 
φάρμακο που διατέθηκε σε ασφαλισμένους του (όπως ορίζουν οι νόμοι 4093/2012 και 4052/2012). 
Συνεπώς από το πρώτο εξάμηνο του 2013 γίνεται αντικειμενικότερος ο προσδιορισμός των μεριδίων 
αγοράς των φαρμακευτικών εταιρειών καθώς χρησιμοποιήθηκαν τα πραγματικά στοιχεία 
ποσοτήτων που διατέθηκαν σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, και όχι κατά προσέγγιση αποτύπωση 
των μεριδίων όπως έγινε το 2012. Για τον προσδιορισμό των μεριδίων αγοράς των εταιρειών 
λήφθηκαν ανά φάρμακο σε Λ.Τ. μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ για τις πωλήσεις μέσω ιδιωτικών 
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φαρμακείων, και της τελικής τιμής πώλησης προς τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ μετά την αφαίρεση του 
ΦΠΑ., όπως ακριβώς γίνεται από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου. 
 
Ενδεικτικά παρατίθεται παρακάτω Πίνακας ενδεικτικού υπολογισμού μεριδίου αγοράς και ποσού 
επιστροφής εταιρείας (τυχαία νούμερα): 
 

KAK 

ΙΔ. 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΛΙΑΝΙΚΕΣ - 
ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  
ΕΟΠΥΥ 
(ΝΤ-5%) - 
ΦΠΑ 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΟΓΩ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
(ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ) 

ΜΕΡΙΔΙΟ  
(ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ/ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ) 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ  
ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ  Β 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΦΑΡΜΑ Α.Ε. 2.018.027,65 5.005.678,94 810.258,76 6.213.447,83 € 1.525.511.348,19 0,4073% 49.956.457 203.473,96 € 

 
 

Με δεδομένο ότι πριν από την έκδοση αποφάσεων καταλογισμού rebate β’ εξαμήνου 2013 
ορισμένες φαρμακευτικές εταιρείες διατύπωσαν ενστάσεις ως προς τον τρόπο υπολογισμού των 
μεριδίων αγοράς τους, υποστηρίζοντας ότι με βάση όσα αναφέρονται στην Υ.Α.  110034/15-11-2012 
(σχετικό 5) παρ. 4, τα μερίδια αγοράς πρέπει να υπολογίζονται στη δαπάνη του ΕΟΠΥΥ, μετά από την 
αφαίρεση των συμμετοχών ασφαλισμένων, της επιβάρυνσης ασφαλισμένων, των rebates 
φαρμακευτικών εταιρειών και των rebates των φαρμακείων.  

 

 Σας ενημερώνουμε ότι: 
α) Ο Οργανισμός θεωρεί ότι η αναφορά στην εν λόγω Υ.Α. της «συμμετοχής των φαρμακευτικών 
εταιρειών στη διαμόρφωση της φαρμακευτικής δαπάνης» εννοεί τα πραγματικά στοιχεία ποσοτήτων 
φαρμάκων κάθε φαρμακευτικής εταιρείας που περιλαμβάνονται σε συνταγές ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ 
και στην πραγματική προμήθεια φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. 
β) Από την κείμενη νομοθεσία (νόμος 4052/2012 και 4093/93) είναι σαφής η αναφορά σε μερίδιο 
αγοράς στη δαπάνη προ ΦΠΑ και δεν υπάρχουν εξουσιοδοτήσεις για παρεκκλίσεις. 
 
  
 

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 

                                                  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 
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