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Η δυσαρέσκεια στον επιχειρηματικό κό-
σμο για την επιβολή των −ετησίως αυξα-
νόμενων− clawbacks και rebates, ως μέσο 
καταπολέμησης της αύξησης της φαρμα-
κευτικής δαπάνης, είναι έκδηλη και γνω-
στή. Η επιβολή τους θεσπίστηκε ως έκτα-
κτο μέτρο υποβοήθησης της ελληνικής 
οικονομίας στον καιρό της κρίσης. Παρά 
ταύτα παγιώθηκαν και η ποσοστιαία επι-
βάρυνσή επί των πωλήσεων των εταιρει-
ών, λόγω αυτών, έχει σημειώσει τεράστια 
αύξηση μέχρι σήμερα, φτάνοντας σε 
υπερπολλαπλάσια ύψη που απειλούν να 
καταστήσουν ασύμφορη πλέον την ίδια 
την κυκλοφορία των αντίστοιχων φαρμα-
κευτικών προϊόντων.
Μία ενδιαφέρουσα πτυχή του συγκεκρι-
μένου προβλήματος, είναι ο τρόπος που 
οι εν λόγω επιβαρύνσεις επηρεάζουν τη 
σχέση μεταξύ παραγωγού ή/και ΚΑΚ (κα-
τόχου άδειας κυκλοφορίας) και του εν Ελ-
λάδι διανομέα-αντιπροσώπου του, ανά-
λογα με το πώς  έχουν ρυθμίσει τον κατα-
μερισμό αυτών στην μεταξύ τους σύμβα-
ση. Ειδικότερα, σε κάποιες συμβάσεις τα 
μέρη καταμερίζουν την σχετική επιβάρυν-
ση ορίζοντας κάποιο ποσοστό για καθένα, 
π.χ. 45-55%, 50-50% κ.τλ. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση, οποιαδήποτε αύξηση των εν 
λόγω ποσών τελικά επιβαρύνει κάθε μέ-
ρος κατά τον λόγο που προβλέπεται στη 
σύμβαση, ήτοι κατά την αληθή βούληση 
των μερών στον χρόνο σύναψής της.
Τι γίνεται όμως όταν στη σύμβαση ορίζε-
ται ότι τα ποσά αυτά επιβαρύνουν ένα 
μόνον μέρος ή ότι η επιβάρυνση ενός 
από τα μέρη έχει κάποιο ανώτατο όριο 
(ως απόλυτο αριθμό ή ποσοστιαία, επί 
του κύκλου εργασιών του προϊόντος); Η 
ρύθμιση αυτή κατά τον χρόνο σύναψης 
μπορεί να έμοιαζε εύλογη, κατά τον βαθ-
μό που τα μέρη είχαν προβλέψει πιθανές 
διακυμάνσεις του ύψους των μελλοντι-

κών clawbacks και rebates, εξακολουθεί 
όμως να είναι εύλογη αν διπλασιαστούν 
ή τριπλασιαστούν τα εν λόγω ποσά-ποσο-
στά; Μπορεί αυτός ο υπερπολλαπλασια-
σμός του ύψους των επιβαρύνσεων να 
γεννήσει τα δικαιώματα που προβλέπει ο 
Αστικός Κώδικας − αλλά και πλειάδα αλ-
λοδαπών νομοθεσιών − για περιπτώσεις 
απρόβλεπτης μεταβολής συνθηκών, 
ώστε το θιγόμενο μέρος να επιδιώξει δι-
καστικά την αναπροσαρμογή της σύμβα-
σης, κατά τρόπο που να είναι ισόρροπη η 
κατανομή των κινδύνων, ή την πρόωρη 
λύση της; Η απάντηση μπορεί να δοθεί 
μόνον εάν ληφθούν υπόψη συγκεκριμένα 
στοιχεία της εκάστοτε συμφωνίας/συ-
νεργασίας, όπως κυρίως ο χρόνος σύνα-
ψης της σύμβασης, ο χρόνος των τελευ-
ταίων τροποποιήσεών της (ιδιαίτερα 
αναφορικά με τις τιμές αγοράς του προϊ-
όντος), τα περιθώρια κέρδους και η υφι-
στάμενη ρύθμιση περί κατανομής των εν 
λόγω επιβαρύνσεων.
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