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1. Claw Back, Rebates: ∆απάνη ΕΟΠΥΥ 

2. Χρέη – PSI - Συµψηφισµοί 

3. Ανατιµολόγηση “Σεπτεµβρίου” – Νέα φάρµακα 

4. Σύστηµα Αποζηµίωσης (Ασφαλιστική τιµή & Brand name) 

5. Σύµφωνο Σταθερότητας 2012-2014 

Κυβέρνησης – Φαρµακοβιοµηχανίας



δις. €

% % % % ΑΕΠΑΕΠΑΕΠΑΕΠ 2,4%2,4%2,4%2,4% 1,9%1,9%1,9%1,9% 1.7%1.7%1.7%1.7% 1.1.1.1.5555%%%%

* ΑΕΠ 2012/2009 ≥ -20%! 

- 45%

Εξωνοσοκοµειακή ∆απάνη

ΦΠΑ

∆απάνη 

€- 2,5δις

???



� Ο ΣΦΕΕ είναι κάθετα αντίθετος µε την καταβολή του
θεσµοθετήµενου claw back, γιατί:

◦ Αποτελεί σοβαρό αντικίνητρο για την υλοποίηση των δοµικών
µεταρρυθµίσεων και άρα θα πρέπει η οποία υπέρβαση να εκτιµάται
µετά την εφαρµογή όλων των µέτρων και µεταρρυθµίσεων και
στους χρόνους που προβλέπονται από το Μνηµόνιο και αφορούν
όλους τους εταίρους του φαρµάκου

◦ Η βάση υπολογισµού να είναι οι πωλήσεις που αποζηµιώνονται από
την κοινωνική ασφάλιση σε ex-faxtory τιµές

◦ Να εξαιρούνται από τον υπολογισµό της υπέρβασης τα αµιγώς
νοσοκοµειακά προϊόντα του διανέµονται µέσω ΕΟΠΥΥ (ν. 3816)

◦ Να µην υπολογίζεται ο ΦΠΑ σαν κρατική δαπάνη!

◦ Η όποια υπέρβαση θα πρέπει να υπολογίζεται σε 12µηνη βάση

◦ Οι εταιρείες να έχουν τη δυνατότητα να συµψηφίζουν το
clawback µε χρέη του ∆ηµοσίου



� Πληρωµή όλου του ποσού των εκκρεµών χρεών του 
∆ηµοσίου προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις εντός του 
2012

� Καθορισµός σαφούς πλάνου αποπληρωµής των εκκρεµών 
χρεών των νοσοκοµείων και των ταµείων προς τις 
φαρµακευτικές επιχειρήσεις 

� Εφόσον παραχωρηθεί το ∆άνειο «γέφυρα» εντός του 
Σεπτεµβρίου ή του Οκτωβρίου να πληρωθούν τα χρέη 
(ΕΟΠΥΥ + Νοσοκοµείων) για το Q1 του 2012



Εντός των ερχόµενων 2-4 εβδοµάδων να καθιερωθεί 
µηχανισµός συµψηφισµού όλων των εκκρεµών χρεών του 

∆ηµοσίου προς τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις µε οφειλές των 
τελευταίων προς το ∆ηµόσιο

Ο ΣΦΕΕ έχει ήδη αποστείλει στο Υπουργείο Οικονοµικών 
συγκεκριµένη πρόταση νοµοθετικής και κανονιστικής ρύθµισης για 
την επέκταση εφαρµογής του συµψηφισµού των εκκρεµών χρεών 
των φαρµακευτικών επιχειρήσεων προς το ∆ηµόσιο µε τα εκκρεµή 

χρέη του τελευταίου προς αυτές



� Εντός του πλαισίου της αναµενόµενης ανακεφαλαιοποίησης 
του τραπεζικού συστήµατος να ληφθεί πρόνοια για τα προ-
PSI οµολόγα, τα οποία δόθηκαν ως εγγύηση τραπεζικών 
δανείων από τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις 

� Άµεση πληρωµή από ΕΟΠΠΥ και Νοσοκοµεία των οφειλών 
προς αυτές τις εταιρείες για ποσά µέχρι του ισόποσου του 
κουρέµατος των προ-PSI οµολόγων που κατείχαν

� ∆ιασφάλιση της εξόφλησης των φαρµάκων του νόµου 
3816/2010 εντός µηνός από την προµήθειά τους



� Τρόποι αντιµετώπισης του προβλήµατος αρνητικής
καθαρής θέσης:

� Απαλλαγή των εταιρειών αυτών από την υποχρέωση καταβολής
rebates και claw backs έως του ποσού του κουρέµατος

� Συµψηφισµός του µηνιαίου ΦΠΑ που οφείλεται µέχρι του ποσού του
ΦΠΑ που εµπεριέχεται στο «κούρεµα» του 53,5% και ο οποίος, ενώ είχε
ήδη αποδοθεί στο ∆ηµόσιο µέσω των µηνιαίων δηλώσεων, έµµεσα
απεδόθη δεύτερη φορά µέσω του PSI, κάτι το οποίο είναι όχι µόνο άδικο
αλλά και παράλογο

� Συµψηφισµός µε το φόρο εισοδήµατος

� Μη προσµέτρηση της επίπτωσης του κουρέµατος στην καθαρή θέση των
εταιρειών

� Φορολογική αναγνώριση της ζηµίας που προκλήθηκε από την αποµείωση
κατά 53,5% λόγω του PSI, ξεκινώντας από το 2011 µε δικαίωµα
µεταφοράς της προς συµψηφισµό έως και τη λήξη των νέων οµολόγων
που δόθηκαν κατά την ανταλλαγή

� Φορολογικός συµψηφισµός της ζηµίας που πιθανότατα θα προκύψει από
την πώληση των νέων οµολόγων, µέχρι πλήρους εξαλείψεώς της



� Αξιόπιστο, δίκαιο και διαφανές σύστηµα τιµολόγησης – Ανάρτηση 
όλων των στοιχείων στο διαδίκτυο και δηµοσίευση προσχεδίου 
του ∆ελτίου Τιµών

� On patent: Ανατιµολόγηση µε βάση τον Μ.Ο. των 3 
χαµηλοτέρων τιµών στις χώρες της ΕΕ (πρόβλεψη για εξαίρεση 
αναφοράς ορισµένων χωρών και ανατιµολόγησης ορισµένων 
κατηγοριών φαρµάκων: ορφανά, εµβόλια, παράγωγα αίµατος, 
αντιρετροϊκά, ΜΗΣΥΦΑ, προϊόντα αρνητικής λίστας) 

� Off-patent/Generics/On-patent µε Λ.Τ. <10 Ευρώ: 
Οριζόντια µείωση και κατώτερο όριο ο µέσος όρος των 3 
χαµηλότερων τιµών στην ΕΕ

� Υποβολή φύλλων έρευνας & επαλήθευση τιµών από τις εταιρείες 
για όλα τα προϊόντα, εξαιρουµένων των ορφανών, εµβολίων, 
παραγώγων αίµατος, ΜΗΣΥΦΑ, αντιρετροϊκών φαρµάκων, µε 
βάση το αρχείο της Η∆ΙΚΑ και αρνητικής λίστας

� Μη δηµοσίευση της νοσοκοµειακής τιµής στο ∆ελτίο Τιµών

� Εφαρµογή της Νοµοθεσίας ως προς το κέρδος των φαρµακοποιών
στα φάρµακα του ν. 3816



� Θα πρέπει να εκδοθεί άµεσα ∆ελτίο Τιµών το οποίο να
περιλαµβάνει όλα τα νέα φάρµακα κατ’εφαρµογή της Κοινοτικής

Οδηγίας 89/105 σύµφωνα µε την οποία τα ∆ελτία Τιµών θα πρέπει

να εκδίδονται κάθε 90 ηµέρες

� Ο ΣΦΕΕ έχει ήδη κινήσει νοµικές ενέργειες αναφορικά µε την

καθυστέρηση έκδοσης του ∆ελτίου Τιµών

� Ο ΣΦΕΕ θέτει διαρκώς το αίτηµα της άµεσης έκδοσης του ∆ελτίου

Τιµών µε νέα φάρµακα σε όλους τους αρµόδιους φορείς,
προκειµένου να επιτευχθεί η πρόσβαση των ασθενών σε νέες

θεραπείες

� Αφαίρεση από το ∆ελτίο Τιµών, όλων των φαρµάκων που

εισήχθησαν αυθαίρετα στο ∆ελτίο του Απριλίου 2012

� ∆ιαβούλευση µεταξύ του ΣΦΕΕ και της Κυβέρνησης, για σταδιακή

αποζηµίωση νέων φαρµάκων που λαµβάνουν τιµή, µε βάση

συγκεκριµένα κριτήρια.



Σε συνεργασία µε την ΠΕΦ διαπραγµατευόµαστε µε την 
Κυβέρνηση την άµεση επέκταση υπάρχοντος πιλοτικού 
συστήµατος αποζηµίωσης που θα εξασφαλίζει:

◦ Τη συνταγογράφηση και µε την επωνυµία του φαρµάκου µε 

ευθύνη του θεράποντος ιατρού 

◦ Μια ορισµένη και δίκαιη ασφαλιστική τιµή



� Καθολική εφαρµογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα συµβάλλει
ουσιαστικά στην:

◦ Εξοικονόµηση πόρων

◦ Επίτευξη των στόχων και στη βελτίωση της λειτουργίας του συστήµατος

◦ Αξιόπιστη καταγραφή κατανοµής της φαρµακευτικής δαπάνης, ώστε να αντλούνται
τεκµηριωµένα στοιχεία που θα αποτελούν εργαλείο για την εκπόνηση και χάραξη
ορθής πολιτικής της υγείας και φαρµάκου

◦ Πάταξη του παρεµπορίου µε τις πλαστές συνταγές εις βάρος του ∆ηµοσίου

� Πλήρης µηχανοργάνωση και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός είναι η
µοναδική αποτελεσµατική και ασφαλής επιλογή για τον:

◦ Εξορθολογισµό των δαπανών υγείας και τον περιορισµό του όγκου

◦ Έλεγχο των προµηθειών και των δαπανών από το Κράτος

◦ Αντικειµενικό και τεκµηριωµένο υπολογισµό της δαπάνης σε όλη την αλυσίδα
διανοµής από τα ασφαλιστικά ταµεία

� Εφαρµογή Θεραπευτικών & ∆ιαγνωστικών Πρωτοκόλλων, των Κλειστών
Ενοποιηµένων Νοσηλίων (ΚΕΝ) και του ποσοστού συµµετοχής των ασθενών

� Πλήρης Εφαρµογή των µέτρων που έχουν θεσµοθετηθεί και δεν εφαρµόζονται



� Ναι στις ∆οµικές, εφαρµόσιµες Μεταρρυθµίσεις, 
Όχι στα οριζόντια µέτρα τύπου clawback

� Η σηµαντικότερη µεταρρύθµιση:
Ηλεκτρονική Μηχανοργάνωση = ∆ιαφάνεια

� Όλοι οι έταιροι και τα κέντρα κόστους της Υγείας συνεισφέρουν στην 
εξοικονόµηση ώστε να είναι βιώσιµη

� Χρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ ώστε να πληρωθούµε µέσα στο 2012

� Ένα Σύµφωνο Σταθερότητας 2012-2014 (Κυβέρνηση-Φαρµακοβιοµηχανία) 
µε διµερείς δεσµεύσεις και υποχρεώσεις, µέσα στον Οκτώβριο 2012


