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2009 2010 2011 μετά Rebate 2012 Πρόβλεψη

< 3,1

δισ. €  

% ΑΕΠ 2,4% 1,9% 1.7% 1.5% 

* ΑΔΠ 2012/2009 ≥ -20%!  

- 45% 

Εξωνοσοκομειακή Δαπάνη 

ΦΠΑ 

Δαπάλε  

€- 2,5δισ. 

??? 



Σύνολο 2009: 

€6.200 εκ. 

Εκτίμηση 

2012: 

€4.800εκ. 



* Λοιπές Υποτρεώσεις: Μιζθοδοζία επικοςπικών κ.λπ. πος επιβαπύνει ηο Π/Υ 

νοζοκομείων, ΔΕΚΟ και λοιπέρ λειηοςπγικέρ δαπάνερ, εξοπλιζμού κ.λ.π. 

Πηγή: Παποςζίαζη γπ. Γ.Γ. ΥΥΚΑ, 3/11/2011 
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  Γεκόζηα Γαπάλε Φαξκάθνπ  

    Γεκόζηα Γαπάλε Τγείαο 

 

      Φαξκαθεπηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

       Γεκόζηα Γαπάλε Φαξκάθνπ 

 

        Φαξκαθεπηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

         Γεκόζηα Γαπάλε Τγείαο 

= 
3,0 

12,0 
= 

60%  

25% 

15%  



)  

A. Έιιεηςε Xξεκαηνδόηεζεο ηνπ ΕΟΠΥΥ           Aδπλακία Γηάζεζεο εκαληηθώλ 
Φαξκάθσλ από Φαξκαθεία ΔΟΠΤΤ, Ιδησηηθά Φαξκαθεία θ.ιπ.  

 πζζώξεπζε Χξεώλ € 1,8 δηζ. ηεο Πνιηηείαο πξνο Φαξκαθεπηηθέο   Δπηρεηξήζεηο 
(ΔΟΠΤΤ, ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ, ΣΡΑΣ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ/ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ) 

 Κνύξεκα Οκνιόγσλ (2007-09): Ζεκία €1 δηζ. 

 Σπκςεθηζκόο όισλ ησλ ρξεώλ ηνπ Γεκνζίνπ κε όιεο ηηο νθεηιέο ησλ θαξκαθεπηηθώλ εηαηξεηώλ 

B. Ο Έιιελαο Αζζελήο ζε Γεηλή Θέζε & Πεξηζσξηνπνηεκέλνο ζε ζρέζε κε ηνλ 
Δπξσπαίν σο πξνο ηελ Πξόζβαζε ζε Νέεο Θεξαπείεο        
(20 κήλεο παξάλνκε θαζπζηέξεζε λέσλ θαξκάθσλ)  

C. Καζπζηέξεζε Δθαξκνγήο Δνκηθώλ Μεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Τγεία/Φάξκαθν: 

 Νέα δπλακηθή ζηηο ηηκέο θαη κεξίδηα αγνξάο ησλ on-patent, off-patent θαη Generics 

 Νέν ζύζηεκα απνδεκίσζεο ησλ θαξκάθσλ κε αζθαιηζηηθή ηηκή 

 Δπέθηαζε ηεο ππάξρνπζαο ειεθηξνληθήο κεραλνγξάθεζεο 

 Πεξηζώξηα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαξκαθείνπ όπσο πεξηγξάθνληαη ζην MνU/IMF 

 Οηθνλνκηθόηεξα Ννζνθνκεηαθά θόζηε θαη έιεγρνο Βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο θ.ιπ. 

 

 

κ.λπ. ... 



 Ο ΦΔΔ είλαη θάζεηα αληίζεηνο κε ηελ θαηαβνιή ηνπ 
ζεζκνζεηεκέλνπ claw back, γηαηί: 

◦ Απνηειεί ζνβαξό αληηθίλεηξν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δνκηθώλ 
κεηαξξπζκίζεσλ θαη άξα ζα πξέπεη ε νπνία ππέξβαζε λα εθηηκάηαη 
κεηά ηελ εθαξκνγή όισλ ησλ κέηξσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ θαη 
ζηνπο ρξόλνπο πνπ πξνβιέπνληαη από ην Μλεκόλην θαη αθνξνύλ 
όινπο ηνπο εηαίξνπο ηνπ θαξκάθνπ  

◦ Η βάζε ππνινγηζκνύ λα είλαη νη πσιήζεηο πνπ απνδεκηώλνληαη 
από ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ζε ex-factory ηηκέο 

◦ Να εμαηξνύληαη από ηνλ ππνινγηζκό ηεο ππέξβαζεο ηα ακηγώο 
λνζνθνκεηαθά πξντόληα ηνπ δηαλέκνληαη κέζσ ΔΟΠΤΤ (λ. 3816)  

◦ Να κελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ ζαλ θξαηηθή δαπάλε! 

◦ Η όπνηα ππέξβαζε ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ζε 12κελε βάζε 

◦ Οη εηαηξείεο λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπκςεθίδνπλ ην claw 
back κε ρξέε ηνπ Γεκνζίνπ 



 Χξεκαηνδόηεζε ηνπ ΕΟΠΥΥ ώζηε λα πιεξσζνύκε κέζα ζην 2012 

 Ναη ζηηο Γνκηθέο, εθαξκόζηκεο Μεηαξξπζκίζεηο,  
Όρη ζηα νξηδόληηα κέηξα ηύπνπ claw back 

 Η ζεκαληηθόηεξε κεηαξξύζκηζε:  
Ηιεθηξνληθή Μεραλνξγάλσζε = Δηαθάλεηα 

 Όινη νη εηαίξνη θαη ηα θέληξα θόζηνπο ηεο Τγείαο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 
εμνηθνλόκεζε ώζηε λα είλαη βηώζηκε 

 Έλα ύκθσλν ηαζεξόηεηαο 2012-2014 (Κπβέξλεζε-Φαξκαθνβηνκεραλία) 
κε δηκεξείο δεζκεύζεηο θαη ππνρξεώζεηο, κέζα ζηνλ Οθηώβξην 2012 

 



Η Φαρμακοβιομηχανία δεζμεύεηαι…  

 Να πποηείνει ζηα μέλη ηηρ ηην καηαβολή ηος 2012 claw back, 

αποζύπονηαρ ηιρ νομικέρ ενέπγειερ, εθόζον:  
 

o Η νπνία ππέξβαζε λα εθηηκάηαη κεηά ηελ εθαξκνγή όισλ ησλ κέηξσλ 
θαη κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζηνπο ρξόλνπο πνπ πξνβιέπνληαη από ην 
Μλεκόλην θαη αθνξνύλ όινπο ηνπο εηαίξνπο ηνπ θαξκάθνπ  

o Η βάζε ππνινγηζκνύ λα είλαη νη πσιήζεηο πνπ απνδεκηώλνληαη από 
ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ζε ex-factory ηηκέο 

o Να εμαηξνύληαη από ηνλ ππνινγηζκό ηεο ππέξβαζεο ηα ακηγώο 
λνζνθνκεηαθά πξντόληα ηνπ δηαλέκνληαη κέζσ ΔΟΠΤΤ (λ. 3816)  

o Η όπνηα ππέξβαζε λα ππνινγίδεηαη ζε 12κελε βάζε 

o Οη εηαηξείεο λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπκςεθίδνπλ ην claw back 
κε ρξέε ηνπ Γεκνζίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

αρκεί...  



… αρκεί η Κυβέρνηζη να δεζμεύεηαι ζε...  

 Αποπληρφμή τοσ σσνολικού ποσού ηων σπεών ηος Δημοζίος και 

μη ζςζζώπεςζη νέων 

 Επέκηαζη Σσμυηυισμών 

 Εθαπμογή ηων Δομικών Μεταρρσθμίσεφν για όλοςρ ηοςρ 

εηαίποςρ και για όλα ηα κένηπα κόζηοςρ ζε Νοζοκομεία και ΕΟΠΥΥ, 

όπωρ αςηέρ πποβλέπονηαι ζηο Μνημόνιο 

 Έκδοζη Δεληίος Τιμών με νέα υάρμακα, ζεβόμενη ηο R&D ηων 

επισειπήζεων και ηοςρ έλληνερ αζθενείρ 

 Σηαθεπό επισειπημαηικό πεπιβάλλον για ηα επόμενα σπόνια 

 


