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Χαλάνδρι, 4 Σεπτεμβρίου 2020 

 

Θέμα: Επικείμενη διάταξη που αφορά στην ανακατανομή του Clawback 

 

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, 

Ο ΣΦΕΕ και το Pharma Innovation Forum (PIF) εκπροσωπώντας σχεδόν το σύνολο 

των φαρμακευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα εκφράζουμε 

την έντονη δυσαρέσκειά μας με την πρόθεση της πολιτείας να προχωρήσει στην 

αναθεώρηση του υπάρχοντα τρόπου υπολογισμού του Clawback εξαιρώντας 

ταυτόχρονα τα γενόσημα και off-patent (εκτός προστασίας) φάρμακα από τον 

υπολογισμό του τμήματος ανάπτυξης του Clawback.  

 

Οι λόγοι για τους οποίους αντιδρούμε σε αυτό το μέτρο είναι: 

 

α) Δεν μειώνει το Clawback, το οποίο βαίνει ανεξέλεγκτο (το ύψος του 

εξωνοσοκομειακού clawback αυξάνεται κατά +27% το πρώτο εξάμηνο του 

2020 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο).  

β) Η προτεινόμενη αναδρομική ισχύς από 1/1/2020 ενισχύει την έλλειψη 

προβλεψιμότητας που είναι βασική αρχή της υγειούς επιχειρηματικότητας.  

γ)  Δεν προσφέρει κανένα όφελος για την πολιτεία και καμιά θετική επίπτωση 

στα δημοσιονομικά. Αντίθετα αναμένεται να αυξήσει το ύψος της υπέρβασης, 

λόγω της μεθόδου αποζημίωσης των φαρμάκων που προτείνονται να 

εξαιρεθούν.  

δ) Δεν προσφέρει κανένα όφελος  στη Δημόσια Υγεία και στους ασθενείς 

ειδικότερα. 

ε) Τιμωρεί την ανάπτυξη της καινοτομίας και βρίσκεται σε αντίθεση με τις 

πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 
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Επιπρόσθετα, ενέχει τον κίνδυνο χρονοβόρων νομικών αξιώσεων εξαιτίας του 

ορισμού του καθεστώτος της πατέντας (περιόδου προστασίας δεδομένων) για τα 

εκτός προστασίας φάρμακα καθώς εγείρει ερωτήματα που αφορούν το καθεστώς 

προστασίας μεταξύ off-patent, on-patent και βιο-ομοειδών. 

 

Η φαρμακευτική πολιτική που για χρόνια ακολουθείται στην χώρα έχει επιφέρει 

πολλαπλές στρεβλώσεις, με αποτέλεσμα τις τεράστιες επιστροφές εκ μέρους της 

φαρμακοβιομηχανίας οδηγώντας σε απόγνωση όλες οι διοικήσεις των εταιρειών 

εντός και εκτός Ελλάδος. 

 

Για το λόγο αυτό ως ΣΦΕΕ-PiF-EFPIA έχουμε εδώ και καιρό καταθέσει βάσει 

μελετών δομημένες προτάσεις, που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε στο πλαίσιο 

της κατάρτισης ενός τριετούς συμφώνου συνεργασίας. 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

Σας καλούμε την ύστατη στιγμή να μην προχωρήσετε σε μία κίνηση που θα 

δημιουργήσει μία ακόμα μακροχρόνια στρέβλωση και ζητούμε την παρέμβασή σας 

για την ενεργοποίηση ουσιαστικού διαλόγου για την επιτάχυνση των 

απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής 

δαπάνης. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ολύμπιος Παπαδημητρίου     Agata Jakoncic 

Πρόεδρος ΣΦΕΕ      Πρόεδρος PiF 

 

 

Μιχάλης Χειμώνας      Γεώργιος Τουσίμης 

Γενικός Διευθυντής      Αντιπρόεδρος PiF 

 

 

Μάριος Κοσμίδης      Σάββας Χαραλαμπίδης 

Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ      Γενικός Γραμματέας PiF 

 

 

Ζαχαρίας Ραγκούσης  

Αντιπρόεδρος ΣΦΕΕ       
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