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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών
Απαντώντας στην με αρ. 2886/24-1-2018 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των
Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Β. Οικονόμου και Ι. Φωτήλα, με θέμα «Επιστροφή claw
back από τους πραγματικούς παρόχους του ΕΟΠΥΥ», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Στο αρθ. 34 του Ν.4447/2016 αναφέρεται: «…..για δε την περίπτωση β’ είτε από τους
κατασκευαστές σε περίπτωση που το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα είτε από τους
εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές στην περίπτωση που το προϊόν εισάγεται», συνεπώς
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η μόνη κατηγορία που εξαιρείται του clawback είναι τα
φαρμακεία.
Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι ο επιμερισμός της προκληθείσας δαπάνης
μεταξύ αυτής των συμβεβλημένων φαρμακείων και αυτής που προκλήθηκε από τους
συμβεβλημένους με τον Οργανισμό κατασκευαστές/εισαγωγείς/διακινητές το έτος 2017 είναι
35% προς 65% για το σύνολο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των συμπληρωμάτων
ειδικής διατροφής. Η δαπάνη αυτή μάλιστα είναι εντοπισμένη σε δύο κατηγορίες και
συγκεκριμένα στα υλικά σακχαρώδους διαβήτη και τα συμπληρώματα ειδικής διατροφής
(Σ.Ε.Δ.), όπου εκεί η αναλογία είναι 80% προς 20%, ενώ για όλες τις άλλες κατηγορίες, όπως
επιθέματα, αναπνευστικές συσκευές, ορθοπεδικά, οστομικά, υλικά μεσογειακής αναιμίας κτλ.
η αναλογία αυτή γίνεται 6% προς 94%.
Προκύπτει λοιπόν ότι οι κατασκευαστές/εισαγωγείς/διακινητές έχουν ένα πολύ
μεγάλο μέρος της δαπάνης από τις άμεσες δικές τους πωλήσεις προς τους ασφαλισμένους
του ΕΟΠΥΥ, ενώ για τα υλικά σακχαρώδους διαβήτη και τα ΣΕΔ είναι εν γνώσει αυτών των
επιχειρήσεων ότι ο τελικός αποδέκτης είναι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ και άρα, έμμεσα σε
αυτή την περίπτωση, τα κέρδη τους είναι απόρροια της προκληθείσας ζήτησης από τους
ασφαλισμένους του Οργανισμού.
Επιπρόσθετα των ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αναγκαιότητα να έχουν
πρόσβαση στα ιατροτεχνολογικά υλικά και στα συμπληρώματα ειδικής διατροφής οι
ασφαλισμένοι του Οργανισμού σε όλη την επικράτεια σε οποιοδήποτε μέρος κι αν βρίσκονται
και ένα τέτοιο δίκτυο συμβεβλημένων παρόχων αποτελούν τα φαρμακεία. Συνεπώς
καθίσταται σαφές ότι το μέτρο του clawback αποτελεί αντικίνητρο παροχής αυτών των
υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους για επιχειρήσεις όπου ο μέσος όρος των πωλήσεων
τους μηνιαία (μικτό κέρδος) για αυτά τα υλικά είναι της τάξεως κάποιων χιλιάδων ευρώ, ενώ
ο μηνιαίος τζίρος των επιχειρήσεων εισαγωγής/διανομής είναι της τάξης των εκατοντάδων
χιλιάδων ευρώ.
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Επισημαίνεται επίσης, ότι 25 επιχειρήσεις εκ των ανωτέρω συμβάλουν σχεδόν στο
40% της προκληθείσας δαπάνης, ενώ η κάθε μία από αυτές έχει ετήσιο τζίρο, ως προς τον
ΕΟΠΥΥ, άνω του 1.000.000 ευρώ.
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