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Προς    

τους Αξιότιμους 

κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας 

κ. Δημήτρη Κοντό, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ 
 

Θέμα: Υπολογισμός και επιμερισμός clawback 

Χαλάνδρι, 28 Απριλίου 2014  

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, 
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 
 
Σε συνέχεια της από 2/4/2014 διευκρινιστικής επιστολής του ΕΟΠΥΥ 
(επισυνάπτεται) σχετικά με τον προσδιορισμό της υπέρβασης της φαρμακευτικής 
δαπάνης (claw back) και τον υπολογισμό των μεριδίων αγοράς φαρμακευτικών 
εταιρειών για τον καταμερισμό του ποσού υπέρβασης, για την οποία και σας 
ευχαριστούμε, θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή να σας εκφράσουμε την 
διαφωνία του Συνδέσμου μας για την ακολουθούμενη μεθοδολογία. Πιο 
συγκεκριμένα, θέσεις του ΣΦΕΕ για τον υπολογισμό και επιμερισμό του clawback 
είναι οι εξής: 

1. Αναλογικός επιμερισμός της υπερβάλλουσας δαπάνης στις φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις  

Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις πρέπει να επιβαρύνονται με ποσοστό  67% επί της 
τελικής υπερβάλλουσας δαπάνης, το οποίο αντιπροσωπεύει τον λόγο της ex-factory 
τιμής προς την ΛΤ. 

2. Προσδιορισμός δαπάνης και υπέρβασης 

 Για τον προσδιορισμό της δαπάνης και της υπέρβασης θα πρέπει να 
αφαιρούνται: ΦΠΑ, ΕΚΑΣ, οροί, παράγωγα αίματος, ταινίες σακχάρου, 
αναλώσιμα, εμβόλια, 1 ευρώ ανά συνταγή, οποιαδήποτε κονδύλια δεν 
αφορούν φαρμακευτικά σκευάσματα και κάθε είδους κρατήσεις πληρωμών 
(π.χ. 3% υπέρ ΜΤΠΥ κλπ.) 

 Phasing μεταξύ εξαμήνων 

3. Ισότιμος επιμερισμός του ποσού ανά ΚΑΚ 

Α. Από την καθαρή δαπάνη, η οποία συνίσταται από τη δαπάνη των φαρμακείων 
του ΕΟΠΥΥ (στην οποία έχουν ήδη αφαιρεθεί οι εκπτώσεις των φαρμακευτικών 
εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ) και των ιδιωτικών φαρμακείων αφαιρούνται τα εξής: 

 Rebate 9% των εταιρειών 

 Rebate όγκου των εταιρειών  

 Δαπάνη για φάρμακα 3816 1Α 

 Πάσης φύσεως εκπτώσεις που καρπούται ο ΕΟΠΥΥ (π.χ. εκπτώσεις επί των 
τιμολογίων και εκπτώσεις επί των πιστωτικών) 

 Το ποσοστό κέρδους των χονδρεμπόρων (4,67%) που καλούνται να 
αποδώσουν  οι  ΚΑΚ στον ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση απευθείας πωλήσεων στα 
ιδιωτικά φαρμακεία 

Το ποσό που προκύπτει αποτελεί τη βάση επί της οποίας θα υπολογιστούν τα 
μερίδια των εταιρειών – ΚΑΚ.  

Β. Για κάθε ΚΑΚ ο ΕΟΠΥΥ θα υπολογίσει το ακριβές ποσό που δαπάνησε για τα 
φαρμακευτικά προϊόντα του ΚΑΚ ανά SKU (από τη δαπάνη αυτή έχουν ήδη 
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αφαιρεθεί οι εκπτώσεις των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ). Από το 
ποσό αυτό θα αφαιρεθούν για την ίδια περίοδο για κάθε ΚΑΚ τα ακόλουθα: 

 Rebate 9%  

 Rebate όγκου  

 Δαπάνη για φάρμακα 3816 1Α 

 Πάσης φύσεως εκπτώσεις που καρπούται ο ΕΟΠΥΥ από τον ΚΑΚ (π.χ. 
εκπτώσεις επί των τιμολογίων και εκπτώσεις επί των πιστωτικών) 

 Το ποσοστό κέρδους των χονδρεμπόρων (4,67%) που καλείται να αποδώσει  
ο ΚΑΚ στον ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση απευθείας πωλήσεων στα ιδιωτικά 
φαρμακεία 

Το μερίδιο προκύπτει από τη διαίρεση του Β προς το Α. Το μερίδιο αυτό 
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ακριβούς ποσού που θα καταλογιστεί  στον  
ΚΑΚ βάσει αναγωγής επί της συνολικής υπέρβασης της ίδιας περιόδου, όπως αυτή 
κοινοποιείται με τα σημειώματα του ΕΟΠΥΥ. 

Παράδειγμα υπολογισμού μεριδίου στη δαπάνη (Α): 

 Σύνολο αγοράς 
(Α) 

Εταιρεία Χ 
(Β) 

Μερίδιο εταιρείας 
στη δαπάνη 

Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ αφαιρουμένων 
εκπτώσεων (επί τιμολογίου ή 
πιστωτικό)  

300 εκ. 10 εκ.  

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 1.000 εκ. 30 εκ.  

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1.300 εκ. 40 εκ.  

ΦΑΡΜΑΚΑ Ν.3816 1Α (40 εκ.) (2 εκ.)  

REBATES  9% (70 εκ.) (2 εκ.)  

REBATE ΟΓΚΟΥ (12 εκ.) (0,4 εκ.)  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 4,67% - -  

ΣΥΝΟΛΟ (122 εκ. ) (4,4 εκ.)  

ΔΑΠΑΝΗ * 1.178 εκ. 35,6 εκ. 3,02% (Α δια Β) 

*(δεν έχουν αφαιρεθεί τα rebates των φαρμακείων) 
Έστω υπέρβαση 30 εκ. άρα η εταιρεία Χ θα πληρώσει 0,9 εκ. (3,02% Χ 30 εκ.) 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως ορίσετε άμεσα συνάντηση 
με εκπροσώπους του ΣΦΕΕ, προκειμένου να σας εκθέσουμε αναλυτικότερα τις 
θέσεις μας, ώστε να διασφαλισθεί ο δίκαιος υπολογισμός και επιμερισμός του 
clawback.  

Με εκτίμηση, 
 
 
 
Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής     Πασχάλης Αποστολίδης 

Πρόεδρος       Αντιπρόεδρος 


