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«ΖΗΤΑΜΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ» 
Χωρίς λόγο το ΥΥΚΑ αποφασίζει νέα, οριζόντια μέτρα 

Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζήτησε χθες ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), θεωρώντας ότι η κατάσταση στο χώρο της 

Υγείας είναι εκτός ελέγχου. Ο ΣΦΕΕ σε συνέντευξη τύπου που 
παραχώρησε 

προειδοποίησε ότι ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία 
σημεία αντοχής 

και επιβίωσης και δεν αντέχουν άλλο. Το ήδη κακό κλίμα που υπάρχει σε 
όλο 
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το φάσμα της Υγείας επιβαρύνεται διαρκώς χωρίς λόγο από νέα, οριζόντια, 
μέτρα 

που λαμβάνει το υπουργείο Υγείας. Οι μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που 
έχουν 

θεσμοθετηθεί μπορούν να οδηγήσουν την επίτευξη των στόχων που έχουν 
τεθεί 

για τις δαπάνες Υγείας. Αν η Πολιτεία εφαρμόσει τους νόμους και τις 
υποχρεώσεις 

που προβλέπονται στο μνημόνιο, μπορεί να μειωθεί περαιτέρω η δαπάνη, 

χωρίς 
να μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή ασθενών και η επιβίωση των επιχειρήσεων 

του 
κλάδου. Ο ΣΦΕΕ τονίζει: «Το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές 

επιχειρήσεις 1,8 
δισεκατομμύρια ευρώ. Τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά 

χρήματα 
στη φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. Έκτοτε, σωρεύονται χρέη, τα 

οποία δεν 
αποπληρώνονται, όπως προβλέπει ο νόμος. Επίσης η ρύθμιση των 

οφειλών 
της περιόδου 2007 – 2009 οδήγησε, τελικά, σε “κούρεμα” των ομολόγων 

και 
ζημία 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από τις επιχειρήσεις μας, για το οποίο και 

ζητάμε 

αποζημίωση. Μέσα στο πνιγηρό αυτό κλίμα, η Πολιτεία επικαλείται την 
εφαρμογή 

μηχανισμού μονομερούς κι οριζόντιας επιστροφής (claw back), το οποίο 
διακρίνεται 

για την αδιαφάνειά του. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν προσφύγει 
κατά του 

μέτρου στο ΣτΕ, θεωρώντας ότι πρόκειται για “κόκκινη γραμμή” και 
παραβιάζει 

κάθε κράτους Δικαίου και δεν προτίθενται να το καταβάλλουν. Επίσης, δεν 
προτίθενται να συνεχίσουν να πιστώνουν επ’ αόριστον το κράτος». 

heath daily 
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83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-

%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF/health 

Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητά ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). Ο ΣΦΕΕ χαρακτηρίζει εκτός ελέγχου την 

κατάσταση στο χώρο της Υγείας, προειδοποιώντας ότι ασθενείς και 
επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία σημεία αντοχής και επιβίωσης. 

Την απόφαση αυτή έλαβε ομόφωνα σήμερα η γενική συνέλευση του 

ΣΦΕΕ. Οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων έκαναν λόγο για 
νοσηρό κλίμα, το οποίο επιβαρύνεται διαρκώς χωρίς λόγο από νέα, 

οριζόντια μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο Υγείας. 

Οι μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που έχουν θεσμοθετηθεί – ανέφεραν – 

μπορούν να οδηγήσουν την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τις 
δαπάνες Υγείας. Αν η Πολιτεία εφαρμόσει τους νόμους και τις υποχρεώσεις 

που προβλέπονται στο μνημόνιο, μπορεί να μειωθεί περαιτέρω η δαπάνη, 
χωρίς να μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή ασθενών και η επιβίωση των 

επιχειρήσεων του κλάδου. 

Το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά χρήματα στη 

φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. Έκτοτε, σωρεύονται χρέη, τα οποία 

δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει ο νόμος. 
Επίσης η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 – 2009 οδήγησε, 

τελικά, σε “κούρεμα” των ομολόγων και ζημία 1 δισεκατομμυρίου ευρώ 
από τις επιχειρήσεις μας, για το οποίο και ζητάμε αποζημίωση. 

Μέσα στο πνιγηρό αυτό κλίμα, η Πολιτεία επικαλείται την εφαρμογή 

μηχανισμού μονομερούς κι οριζόντιας επιστροφής (claw back), το οποίο 
διακρίνεται για την αδιαφάνειά του. Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν 

προσφύγει κατά του μέτρου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θεωρώντας 
ότι πρόκειται για “κόκκινη γραμμή” και παραβιάζει κάθε κράτους Δικαίου 

και δεν προτίθενται να το καταβάλλουν. Επίσης, δεν προτίθενται να 

συνεχίσουν να πιστώνουν επ΄ αόριστον το κράτος. Δεν είναι αυτός ο 
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ρόλος τους. Δεν είναι, επίσης, ρόλος του κράτους να παραβιάζει τους 
νόμους και να αποφεύγει παράνομα τις υποχρεώσεις του. 

Σε μία ύστατη προσπάθεια να σωθεί η περίθαλψη του ελληνικού λαού, η 

απασχόληση και οι επενδύσεις στον κλάδο, ο ΣΦΕΕ ζητά άμεση συνάντηση 

με τον πρωθυπουργό. 

Ο Σύνδεσμος έχει την πεποίθηση και τη γνώση ότι με το υπάρχον πλαίσιο 
και με κάποιες προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις είναι δυνατό να 

διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος Υγείας και η 
συνοχή στην χώρα μας. 
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ΣΦΕΕ: Το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 δισ. 
ευρώ  

 
Διαβάστε περισσότερα: 

http://www.pentelikonews.gr/viewarticle.php?id=246340 
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Δημοσίευμα: 
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%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-

%CF%84%CE%BF%CE%BD-

%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-

%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%BF-%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%95 

Στο 1,8 δισ. ευρώ οι κρατικές οφειλές 

  (Φωτογραφία:  Ευρωκίνηση )  

Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ζητά ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), 

χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στο χώρο της Υγείας «εκτός ελέγχου» και 
προειδοποιώντας ότι ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία 

σημεία αντοχής και επιβίωσης. 

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Κωνσταντίνος 

Φρουζής έκανε λόγο για νοσηρό κλίμα, το οποίο επιβαρύνεται διαρκώς και 
χωρίς λόγο από νέα, οριζόντια μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο Υγείας. 

Οι μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που έχουν θεσμοθετηθεί - ανέφερε- 

μπορούν να οδηγήσουν την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τις 
δαπάνες Υγείας. Αν η Πολιτεία εφαρμόσει τους νόμους και τις υποχρεώσεις 

που προβλέπονται στο μνημόνιο, μπορεί να μειωθεί περαιτέρω η δαπάνη, 
χωρίς να μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή ασθενών και η επιβίωση των 

επιχειρήσεων του κλάδου.  

Το κράτος, είπε, οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 δισ. ευρώ, 

ενώ τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά χρήματα στη 
φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. 

«Έκτοτε, σωρεύονται χρέη τα οποία δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει 

ο νόμος, ενώ η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007-2009, οδήγησε, 

τελικά, σε κούρεμα των ομολόγων και ζημία 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από 
τις επιχειρήσεις μας, για το οποίο και ζητάμε αποζημίωση». 

Ο κ. Φρουζής είπε ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν προσφύγει στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εφαρμογής του μηχανισμού 

http://www.exothema.com/portal/greece/237204-%CE%86%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%BF-%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%95
http://www.exothema.com/portal/greece/237204-%CE%86%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%BF-%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%95
http://www.exothema.com/portal/greece/237204-%CE%86%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%BF-%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%95
http://www.exothema.com/portal/greece/237204-%CE%86%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%BF-%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%95
http://www.exothema.com/portal/greece/237204-%CE%86%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%BF-%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%95
http://www.exothema.com/portal/greece/237204-%CE%86%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%BF-%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%95
http://www.exothema.com/portal/greece/237204-%CE%86%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%BF-%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%95
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επιστροφής χρημάτων (claw back) θεωρώντας ότι πρόκειται για «κόκκινη 
γραμμή» και παραβιάζει κάθε έννοια κράτους Δικαίου και δεν προτίθενται 

να το καταβάλλουν. 

«Επίσης, δεν προτίθενται να συνεχίσουν να πιστώνουν επ΄ αόριστον το 

κράτος. Δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Δεν είναι, επίσης, ρόλος του 
κράτους να παραβιάζει τους νόμους και να αποφεύγει παράνομα τις 

υποχρεώσεις του» πρόσθεσε.  

Πάντως σε ερώτηση εάν οι εταιρείες του κλάδου θα προχωρήσουν σε 
διακοπή παράδοσης φαρμάκων, μέχρι να εξοφληθούν ή να συναντηθούν 

με τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ απάντησε ότι δεν υπάρχει 
τέτοια προοπτική, εκφράζοντας την ελπίδα η συνάντηση με τον 

πρωθυπουργό να γίνει άμεσα. 

Πηγή: http://bit.ly/Q6t8hX  

http://bit.ly/Q6t8hX
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Τίτλος : 

ΣΦΕΕ: Σε ακραίο σημείο ασθενείς και 

φαρμακευτικές επιχειρήσεις 

 

Μέσο :  
 

http://www.axortagos.gr/ 
 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.axortagos.gr/sfee-akraio-simeio-astheneis-kai-farmakeftikes-

epixeiriseis.html 

 
 

Άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κ. Αντώνη Σαμαρά ζητεί ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ο οποίος 

χαρακτηρίζει εκτός ελέγχου την κατάσταση στο... 
 

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ 

http://www.axortagos.gr/sfee-akraio-simeio-astheneis-kai-farmakeftikes-epixeiriseis.html
http://www.axortagos.gr/sfee-akraio-simeio-astheneis-kai-farmakeftikes-epixeiriseis.html
http://www.axortagos.gr/sfee-akraio-simeio-astheneis-kai-farmakeftikes-epixeiriseis.html
http://www.axortagos.gr/sfee-akraio-simeio-astheneis-kai-farmakeftikes-epixeiriseis.html
http://www.axortagos.gr/sfee-akraio-simeio-astheneis-kai-farmakeftikes-epixeiriseis.html
http://www.zougla.gr/greece/article/sfe-se-akreo-simio-as8enis-ke-farmakeftikes-epixirisis
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Τίτλος : 
Συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά ζητά ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 

 

Μέσο :  
http://pressmme.com/ 

 
 

Δημοσίευμα: 
http://pressmme.com/news/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%
BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-

%CF%84%CE%BF%CE%BD-
%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7-

%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-
%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%BF-

%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%
BF%CF%82-

%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%
85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-

%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%
AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD 

 

 
  

Συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά ζητά ο Σύνδεσμος 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 

read more. 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_25/09/2012_462973
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_25/09/2012_462973
http://pressmme.com/news/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7-%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%BF-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://pressmme.com/news/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7-%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%BF-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://pressmme.com/news/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7-%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%BF-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://pressmme.com/news/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7-%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%BF-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://pressmme.com/news/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7-%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%BF-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://pressmme.com/news/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7-%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%BF-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://pressmme.com/news/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7-%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%BF-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://pressmme.com/news/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7-%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%BF-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://pressmme.com/news/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7-%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%BF-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://pressmme.com/news/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7-%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%BF-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://pressmme.com/news/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7-%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%BF-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://pressmme.com/news/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7-%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%BF-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://pressmme.com/news/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7-%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CE%BF-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_25/09/2012_462973
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_25/09/2012_462973
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_25/09/2012_462973
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Τίτλος : 
Φρουζής: 'Το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές ... 
 
 

Μέσο :  
http://www.palo.gr/ 
 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.palo.gr/cluster/multimedia/ygeia/706/?clid=5716145 

 
Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά ζητά ο 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και 

προειδοποιεί πως αν οι φαρμακευτικές εταιρίες δεν λάβουν χρήματα μέσα 
στους επόμενους 2 μήνες, τότε είναι πολύ πιθανόν κάποιες από αυτές να 

οδηγηθούν σε οικονομική κατάρρευση και συνεπώς σε αποχώρηση από το 
ελληνικό έδαφος. Όπως επισημαίνει ο ΣΦΕΕ, ασθενείς και επιχειρηματίες 

έχουν...... 

http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/211766/Default.aspx
http://www.palo.gr/cluster/multimedia/ygeia/706/?clid=5716145
http://www.palo.gr/cluster/multimedia/ygeia/706/?clid=5716145
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Τίτλος : 

Φρουζής: 'Το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές ... 
 
Μέσο :  
http://www.metrogreece.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
 

http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/211778/Def

ault.aspx 

 
Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά ζητά ο 

Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και 
προειδοποιεί πως αν οι φαρμακευτικές εταιρίες δεν λάβουν χρήματα μέσα 

στους επόμενους 2 μήνες, τότε είναι πολύ πιθανόν κάποιες από αυτές να 
οδηγηθούν σε οικονομική κατάρρευση και συνεπώς σε αποχώρηση από το 

ελληνικό έδαφος.  
 

Όπως επισημαίνει ο ΣΦΕΕ, ασθενείς και επιχειρηματίες έχουν εξαντλήσει 
κάθε περιθώριο αντοχής και επιβίωσης. Στο ψήφισμα που κατέληξε 

ομόφωνα η γενική συνέλευση του συνδέσμου κατά τη χθεσινή έκτακτη 
συνεδρίασή του αναφέρεται ότι «το κράτος οφείλει στις 

φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 δισ. ευρώ. Τελευταία φορά που 
καταβλήθηκαν ουσιαστικά χρήματα στη φαρμακοβιομηχανία ήταν 

το 2006».   
 

Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Κωνσταντίνος Φρουζής επισήμανε σε συνέντευξη 

Τύπου ότι είναι στρατηγικό λάθος να υπολογίζεται το φάρμακο 
αποκλειστικά ως δαπάνη και όχι ως φορέας ανάπτυξης. 

 
Ο κ. Φρουζής διευκρίνισε ότι το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές 

επιχειρήσεις 1,8 δισ. ευρώ. Τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά 
χρήματα στη φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. Έκτοτε, σωρεύονται 

χρέη, τα οποία δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει ο νόμος. 
 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ 
 

Επιμέλεια θέματος: Συντακτική Ομάδα Υγείαonline

http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/211778/Default.aspx
http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/211778/Default.aspx
http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/211778/Default.aspx
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Τίτλος : 

Καταρρέει ο χώρος της υγείας 

 
Μέσο :  

http://newsvolos.blogspot.gr/ 
 

 

Δημοσίευμα: 
http://newsvolos.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7646.html 

 

Στα ακραία σημεία της αντοχής τους έχουν φτάσει τόσο οι ασθενείς όσο 

και οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις στην χώρα μας.  
Αυτό καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 

(ΣΦΕΕ), ο οποίος ζητά άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό εκτιμώντας 
ότι η κατάσταση πλέον έχει βγει εκτός ελέγχου. 

http://newsvolos.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7646.html
http://newsvolos.blogspot.gr/2012/09/blog-post_7646.html
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Τίτλος : 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ 
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ 

 
 

Μέσο :  

http://dimotikosafari.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://dimotikosafari.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5821.html 

 

Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητεί ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), «σε μία ύστατη 

προσπάθεια να σωθεί η περίθαλψη του ελληνικού λαού, η απασχόληση και 
οι επενδύσεις στον κλάδο»..... 

 
 

Την απόφαση αυτή έλαβε ομόφωνα σήμερα η γενική συνέλευση του 
ΣΦΕΕ. Οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων έκαναν λόγο για 

νοσηρό κλίμα, το οποίο επιβαρύνεται διαρκώς από νέα, οριζόντια μέτρα 
που λαμβάνει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας.  

«Είναι λάθος να λογίζεται το φάρμακο μόνο ως δαπάνη. Γιατί δεν είναι 
μόνο δαπάνη, είναι και ανάπτυξη. Δυστυχώς, όμως, δεν υπάρχουν μέσα 

στα υπουργεία άνθρωποι να το βλέπουν ως ανάπτυξη», δήλωσε ο 
πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Κώστας Φρουζής.  

 

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΣΦΕΕ, οι μεταρρυθμιστικές 
παρεμβάσεις που έχουν θεσμοθετηθεί μπορούν να οδηγήσουν στην 

επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τις δαπάνες υγείας. «Αν η 
Πολιτεία εφαρμόσει τους νόμους και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 

στο μνημόνιο, μπορεί να μειωθεί περαιτέρω η δαπάνη, χωρίς να μπαίνει σε 
κίνδυνο η ζωή ασθενών και η επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου», 

τόνισαν.  
Σημειώνεται ότι το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 

δισεκατομμύρια ευρώ. «Τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά 
χρήματα στη φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. Έκτοτε, σωρεύονται 

χρέη, τα οποία δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει ο νόμος.   
 

Επίσης η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 - 2009 οδήγησε, 
τελικά, σε "κούρεμα" των ομολόγων και ζημία 1 δισεκατομμυρίου ευρώ 

από τις επιχειρήσεις μας, για το οποίο και ζητάμε αποζημίωση», ανέφεραν, 
και πρόσθεσαν: «Μέσα στο πνιγηρό αυτό κλίμα, η Πολιτεία επικαλείται την 

http://dimotikosafari.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5821.html
http://dimotikosafari.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5821.html
http://dimotikosafari.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5821.html
http://dimotikosafari.blogspot.gr/2012/09/blog-post_5821.html


 

[14] 
 

εφαρμογή μηχανισμού μονομερούς κι οριζόντιας επιστροφής (claw back), 
το οποίο διακρίνεται για την αδιαφάνειά του.  

Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν προσφύγει κατά του μέτρου στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας, θεωρώντας ότι πρόκειται για "κόκκινη 

γραμμή" και παραβιάζει κάθε κράτος Δικαίου και δεν προτίθενται να το 
καταβάλλουν. Επίσης, δεν προτίθενται να συνεχίσουν να πιστώνουν επ΄ 

αόριστον το κράτος. Δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Δεν είναι, επίσης, 
ρόλος του κράτους να παραβιάζει τους νόμους και να αποφεύγει 

παράνομα τις υποχρεώσεις του». 

 

 


