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τον Αξιότιμο 
κ. Δημήτριο Κοντό 
Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ 
 
Κοιν.: κ. Σπυρίδωνα - Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας  

Χαλάνδρι, 20 Αυγούστου 2013 

Θέμα: Clawback 1ου εξαμήνου 

Αγαπητέ κύριε Κοντέ, 
 
Πληροφορηθήκαμε ότι πρόθεση του ΕΟΠΥΥ είναι ως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, να 
αρχίσει η διαδικασία αποστολής του clawback του 1ου εξαμήνου στις φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις. 
 
Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι στο πλαίσιο αμοιβαίου κλίματος συνεργασίας και 
εμπιστοσύνης (και χωρίς απρόσμενες εκπλήξεις) που έχει αναπτυχθεί με την ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας, έχει από καιρό συμφωνηθεί η άμεση σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης 
της Δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια στον προσδιορισμό του όποιου 
ποσού επιστροφής (clawback), και βέβαια, προτού ενεργοποιηθεί η διαδικασία αποστολής 
του προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. 
 
Θέλουμε να θυμίσουμε ακόμη μία φορά ότι από την εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη 
θα πρέπει να εξαιρούνται, όπως είναι λογικό, τα νοσοκομειακά φάρμακα, δηλαδή τα 3816 1α, 
η δαπάνη των οποίων προσμετράται εύλογα στη Νοσοκομειακή. 
 
Επίσης επαναλαμβάνουμε ότι προκειμένου να υπάρξει ισονομία και δικαιοσύνη και δεδομένου 
ότι στη φαρμακοβιομηχανία αντιστοιχούν τα 2/3 της υπέρβασης - το υπόλοιπο 1/3 έχει 
εισπραχθεί από άλλους stakeholders εκ των οποίων και το Κράτος (ΦΠΑ) - θα πρέπει το 
clawback να υπολογίζεται σε ex-factory τιμή και να υπολογίζεται μεν σε εξαμηνιαία αλλά να 
καταβάλλεται σε ετήσια βάση. 
 
Πόσο μάλλον που όλα τα παραπάνω συμβαίνουν ενώ ο ετήσιος στόχος αναπροσαρμόστηκε «εν 
κρυπτώ» στα μέσα της χρονιάς, η δε δαπάνη του ΕΟΠΥΥ αλλάζει σχεδόν κάθε βδομάδα για 
παρελθόντες μήνες… 
 
Για τους ανωτέρω και άλλους λόγους, και δεδομένου ότι έχει δηλώσει και ο Υπουργός ότι μία 
ευνομούμενη Πολιτεία είναι απολύτως απαραίτητο να εγγυάται την προβλεψιμότητα για τις 
επιχειρήσεις, παρακαλούμε για την άμεση σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης της 
Δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, πριν την αποστολή του clawback στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. 

Με εκτίμηση, 

  
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής                    Πασχάλης Αποστολίδης 
Πρόεδρος                       Αντιπρόεδρος 
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