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Τίτλος:  
Ο ΣΦΕΕ εμφανίζεται θετικός: "Πίστωση στους 

φαρμακοποιούς, εάν λάβουμε χρήματα" 

Μέσο :  

http://www.avgi.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=715794 

 

Την άρνηση των εταιρειών - μελών του Συνδέσμου Φαρμακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) να καταβάλουν το clawback (σ.σ.: την 
υπέρβαση του μηνιαίου ορίου της δημόσιας εξωνοσοκομειακής 

φαρμακευτικής δαπάνης την οποία οι φαρμακευτικές εταιρείες 
υποχρεώνονται βάσει νόμου να επιστρέφουν στα ασφαλιστικά ταμεία) για 

το 2012 επανέλαβαν για άλλη μία φορά χθες σε συνέντευξη Τύπου τα 
μέλη του προεδρείου του Συνδέσμου.Οι ίδιοι υπενθύμισαν επίσης ότι οι 

εταιρείες - μέλη του ΣΦΕΕ έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας κατά του clawback, το οποίο ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κ. 

Φρουζής χαρακτήρισε ως μέτρο "μονομερές, άδικο και αδιαφανές, που 
λειτουργεί ως αντικίνητρο στις μεταρρυθμίσεις. Δεν λαμβάνεις μέτρα, δεν 

αναλαμβάνεις δράση, γιατί περιμένεις να εισπράξεις στο τέλος του έτους. 
Αυτό δεν είναι κυβέρνηση, όμως, είναι εισπράκτορας". 

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=715794
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=715794
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Τα μέλη του προεδρείου του ΣΦΕΕ ζήτησαν συνάντηση με τον 
πρωθυπουργό Αντ. Σαμαρά προκειμένου να τον ενημερώσουν ότι οι 

φαρμακευτικές εταιρείες απειλούνται με κατάρρευση εάν δεν εισπράξουν 
κάποια χρήματα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ ο Κ. Φρουζής 

εμφανίσθηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο παροχής ικανής πίστωσης προς 
τους φαρμακοποιούς της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

φαρμακευτικές εταιρείες θα λάβουν χρήματα από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ 
και τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). 
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Θεματολογία:  
Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητάει ο ΣΦΦΕ. Ορατός 
ο κίνδυνος να μπουν λουκέτα τους επόμενους μήνες 

 

Μέσο: 

http://www.healthview.gr/ 

  

Δημοσίευμα:  

 http://www.healthview.gr/node/48556 

 

Εάν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις δε πληρωθούν μέχρι τα Χριστούγεννα 

ο κίνδυνος να καταρρεύσουν είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτός 
αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους στο δρόμο αλλά κυρίως χιλιάδες ασθενείς 

στο έλεος της μοίρας τους. 

 O πρόεδροςτου ΣΦΕΕ, Κ. Φρουζής  μετά την έκτακτη γενική συνέλευση 
του Συνδέσμου επεσήμανε ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου και 

επιβαρύνεται διαρκώς από τα οριζόντια μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο 

Υγείας. 

 Ο κος Φρουζής αναφέρθηκε στην αναποτελεσματικότητα και στο έλλειμμα 
βούλησης προκειμένου να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα ενώ είπε 

χαρακτηριστικά  ότι δεν είναι δυνατόν ο υπουργός υγείας να παίζει το 
ρόλο του φοροεισπράκτορα. «Δεν είναι εποχές για training, περιμέναμε ότι 

θα ξέρουν πως λειτουργεί μια επιχείρηση» τόνισε ο πρόερδος του 
Συνδέσμου. 

  

Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν φτάσει στα όρια της αντοχής τους 
και δεν προτίθενται να συνεχίσουν να πιστώνουν επ΄ αόριστον το κράτος. 

Το κράτος οφείλει 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τελευταία φορά που 
καταβλήθηκαν ουσιαστικά χρήματα στη φαρμακοβιομηχανία ήταν το 

2006. Έκτοτε, σωρεύονται χρέη, τα οποία δεν αποπληρώνονται.  
Επίσης η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 - 2009 οδήγησε, 

τελικά, σε "κούρεμα" των ομολόγων και ζημία 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, 
για την  οποία οι επιχειρήσεις  ζητούν αποζημίωση. 

 Δεν είναι αυτός ο ρόλος τους και δεν είναι, επίσης, ρόλος του κράτους να 

παραβιάζει τους νόμους και να αποφεύγει παράνομα τις υποχρεώσεις του. 

http://www.healthview.gr/node/48556
http://www.healthview.gr/node/48556
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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 πρόκειται να το καταβάλλουν. 

 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. 

 Παρά τις αντίξοες και δύσκολες συνθήκες πάντως 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 στη χώρα μας. 

  

Βάννα Κεκατου 
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Τίτλος:  
Ανοιχτό το μέτωπο για τον ΕΟΠΥΥ  

 

Μέσο :  

http://www.imerisia.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27340&subid=2&pubid=129161

303 

 

Στα άκρα φτάνει η αντιπαράθεση πολιτείας και παρόχων του ΕΟΠΥΥ. Την 
ώρα που οι ασφαλισμένοι, στην Αττική και σε αρκετούς ακόμη νομούς, 

ταλαιπωρούνται για να βρουν τα φάρμακά τους, υπουργείο Υγείας, 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις και φαρμακοποιοί εναλλάσσονται σε μία 

ατέρμονη διελκυστίνδα για τα χρέη του Οργανισμού. 

Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος απείλησε χθες -εμμέσως πλην 
σαφώς- τους φαρμακοποιούς με μείωση στο ποσοστό κέρδους, εάν δεν 

διακόψουν τις κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί από 

τους φαρμακοποιούς της Αττικής δεν εκτελούν μεν τις συνταγές του 
ΕΟΠΥΥ, αλλά τις κρατούν και δίνουν φάρμακα με πίστωση, αποβλέποντας 

σε ομαλοποίηση της κατάστασης τις επόμενες μέρες. 

Σε αυτό συμβάλλει και πρόσφατη εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ, με την οποία 
παρατείνεται έως το τέλος του μήνα η ισχύς των συνταγών που 

εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων από τους 
φαρμακοποιούς. 

Ο κ. Λυκουρέντζος έκανε χθες λόγο για υπερβολές στη συνταγογράφηση. 
Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι γιατρός χορήγησε σε έναν μήνα φάρμακα 

αξίας 120.000 ευρώ, με το 64% της δαπάνης να αφορά ένα συγκεκριμένο 
φαρμακείο. 

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι η χώρα πληρώνει κάθε μήνα το υπέρογκο 

ποσό των 300 εκατομμυρίων ευρώ για φάρμακα. Από την πλευρά τους, οι 
εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων κατήγγειλαν χθες ότι έχουν 

να πληρωθούν από το 2006 και εκτίμησαν ότι οι οφειλές του κράτους για 

φάρμακα θα αγγίξουν τα 2 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους. 

Αμέσως μετά τη γενική συνέλευση του κλάδου, ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων (ΣΦΕΕ) Κώστας Φρουζής ζήτησε 

άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Τόνισε ότι οι επιχειρήσεις δεν 
προτίθενται να πληρώσουν το ποσό που ορίζει ο αυτόματος μηχανισμός 

οριζόντιας επιστροφής (claw back). 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27340&subid=2&pubid=129161303
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27340&subid=2&pubid=129161303
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27340&subid=2&pubid=129161303
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27340&subid=2&pubid=129161303&mmid=41980334#videotop
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27340&subid=2&pubid=129161303&mmid=41980334#videotop
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Εφαρμογή των μέτρων 
Σε ερώτηση για το εάν θα υπάρξει διακοπή παράδοσης φαρμάκων στα 

νοσοκομεία και στον ΕΟΠΥΥ, ο κ. Φρουζής είπε ότι δεν είναι στις 
προθέσεις των εταιρειών, εφόσον η συνάντηση με τον πρωθυπουργό 

οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα. 

Η συνέλευση του ΣΦΕΕ αποφάσισε ομόφωνα να ζητηθεί από την 

κυβέρνηση να εφαρμόσει τα μέτρα για τον έλεγχο της φαρμακευτικής 
δαπάνης. Ο ΣΦΕΕ εκτιμά ότι με την εφαρμογή τους η υπέρβαση στη 

δαπάνη δεν θα ξεπεράσει φέτος τα 170 εκατομμύρια ευρώ. 

Ο κ. Φρουζής κάλεσε την πολιτεία να ασχοληθεί συνολικά με τα κόστη του 
ΕΟΠΥΥ, τονίζοντας ότι η δαπάνη για διαγνωστικές εξετάσεις έχει ξεφύγει 

κατά 200 έως 300 εκατομμύρια ευρώ. 

Στο μεταξύ, συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Υγείας 

πραγματοποίησαν χθες οι φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι διεκδικούν την 
εξόφλησή τους από τον ΕΟΠΥΥ. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 
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Τίτλος :  
Καταρρέει ο χώρος της υγείας 

 

Μέσο:  
http://www.newsnow.gr/ 
 
Δημοσίευμα :   
http://www.newsnow.gr/article/220238/katarreei-o-xoros-tis-ygeias.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. 
 

Την απόφαση αυτή έλαβε ομόφωνα 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. 

 

Σημειώνεται ότι το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 
δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ τελευταία φορά που καταβλήθηκαν χρήματα 

στη φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006.  
 

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

από τις επιχειρήσεις. 
 

«Μέσα στο πνιγηρό αυτό κλίμα, η πολιτεία επικαλείται την εφαρμογή 
μηχανισμού μονομερούς κι οριζόντιαςεπιστροφής (claw back),επισημαίνει 

ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ κ. Κώστας Φρουζής και προσθέτει: 
 

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

γραμμή" και παραβιάζει κάθε κράτους Δικαίου Επίσης, δεν προτίθενται να 

συνεχίσουν να πιστώνουν επ΄ αόριστον το κράτος. Ούτε το κράτους 
μπορεί να παραβιάζει τους νόμους και να αποφεύγει παράνομα τις 

υποχρεώσεις του»καταλήγει. 
Tromaktiko  

http://www.newsnow.gr/article/220238/katarreei-o-xoros-tis-ygeias.html
http://www.newsnow.gr/article/220238/katarreei-o-xoros-tis-ygeias.html
http://www.newsnow.gr/article/220238/katarreei-o-xoros-tis-ygeias.html
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Θεματολογία:  

ΕΦΤΑΣΕ ΤΑ 300 ΕΚΑΤ. ΤΟΝ ΜΗΝΑ 
Εκρηξη της δαπάνης για φάρμακα κατά 25%  
 

Μέσο: 
http://www.imerisia.gr/ 

 

Δημοσίευμα:  
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112926

885 

 

Της Ελένης Πετροπούλου 

Αυστηρά μέτρα για τον έλεγχο της συνταγογράφησης σχεδιάζει το 
υπουργείο Υγείας, μετά την υπέρβαση της μηνιαίας φαρμακευτικής 

δαπάνης κατά 25%! Τα μέτρα περιλαμβάνουν μείωση στις τιμές των 

φαρμάκων με την έκδοση τις επόμενες μέρες νέου Δελτίου Τιμών, 
εφαρμογή του rebate (υποχρεωτική έκπτωση από τις φαρμακευτικές 

εταιρείες) και κυρώσεις στους γιατρούς που υπερσυνταγογραφούν. 

«Θα προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Και σ' 
αυτό βοηθά η ηλεκτρονική συνταγογράφηση», δήλωσε χθες ο υπουργός 

Υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, μιλώντας στη ΝΕΤ. Ενδεικτικά ανέφερε 
την περίπτωση ιατρού, ο οποίος σε ένα μήνα έχει συνταγογραφήσει 

φάρμακα, αξίας 120.000 ευρώ, εκ των οποίων το 64% της δαπάνης, 
κατευθύνεται σε ένα φαρμακείο. 

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη φθάνει 
τα 300 εκατ. ευρώ (έναντι στόχου 240 εκατ.), κάνοντας λόγο για 

«υπερσυνταγογράφηση, πολυφαρμακία, υψηλές τιμές». 

Υποστήριξε ότι με τα μέτρα που λαμβάνονται δεν θα επηρεαστεί «το 
επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας» και διευκρίνισε: «θα 

περιορίσουμε τη φαρμακευτική δαπάνη. Δεν μπορεί για παράδειγμα ν' 

αντικαθίσταται ένα φάρμακο των 7 ευρώ με κάποιο άλλο που κάνει 57 
ευρώ». 

Εμμέσως ο κ. Λυκουρέντζος παραδέχτηκε ότι οι τιμές των γενοσήμων στη 

χώρα μας εξακολουθούν να είναι υψηλές, προαναγγέλλοντας 
«ξεκαθάρισμα» των φαρμάκων, ώστε να μειωθούν οι τιμές τους. Για τους 

φαρμακοποιούς επανέλαβε ότι υπάρχει χρονοδιάγραμμα εξόφλησής τους 
και κάλεσε «τις συνδικαλιστικές ηγεσίες να αντιληφθούν και τις δικές τους 

ευθύνες απέναντι στους ασθενείς, απέναντι στην ελληνική πολιτεία και 
κοινωνία και να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους». 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112926885
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112926885
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=112926885
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Αναφορικά με τις συγχωνεύσεις, από τις οποίες το υπουργείο Υγείας 
προσδοκά ετήσια εξοικονόμηση 300 εκατ. ευρώ, ο κ. Λυκουρέντζος 

επανέλαβε ότι δεν θα γίνουν απολύσεις στο ΕΣΥ και δεσμεύτηκε πως θα 
εφαρμοστούν επιστημονικά κριτήρια για τον νέο χάρτη υγείας. Ειδικά για 

τις προμήθειες στο ΕΣΥ πρότεινε την ίδρυση δικαστηρίου στη χώρα με 
αρμοδιότητα την εκδίκαση των ενστάσεων, ώστε να μειωθεί ο χρόνος 

μεταξύ των ενστάσεων και της τελικής ανάδειξης του αναδόχου. 

Βιομήχανοι  

Από την πλευρά της η φαρμακοβιομηχανία ζητά άμεση συνάντηση με τον 
πρωθυπουργό. Χθες ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 

(ΣΦΕΕ) χαρακτήρισε εκτός ελέγχου την κατάσταση στον χώρο της Υγείας, 
προειδοποιώντας ότι ασθενείς και επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία 

σημεία αντοχής και επιβίωσης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ, το 

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

ήταν το 2006. Επίσης η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 - 2009 
οδήγησε, τελικά, σε «κούρεμα» των ομολόγων και ζημία 1 δισ. ευρώ από 

τις επιχειρήσεις μας, για το οποίο και ζητάμε αποζημίωση. 
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Τίτλος :  
Στο 1,8 δισ. ευρώ οι κρατικές οφειλές 
Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητούν οι 
φαρμακοβιομήχανοι 

Μέσο: 

http://www.philenews.com/ 

Δημοσίευμα :  

http://www.philenews.com/el-gr/Eidiseis-Ellada/23/117507/amesi-

synantisi-me-ton-prothypourgo-zitoun-oi-farmakoviomichanoi 

Αθήνα: 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 
επιστροφής χρημάτων (claw back) θεωρώντας ότι πρόκειται για «κόκκινη 

γραμμή» και παραβιάζει κάθε έννοια κράτους Δικαίου και δεν προτίθενται 
να το καταβάλλουν. 

 

http://www.philenews.com/el-gr/Eidiseis-Ellada/23/117507/amesi-synantisi-me-ton-prothypourgo-zitoun-oi-farmakoviomichanoi
http://www.philenews.com/el-gr/Eidiseis-Ellada/23/117507/amesi-synantisi-me-ton-prothypourgo-zitoun-oi-farmakoviomichanoi
http://www.philenews.com/el-gr/Eidiseis-Ellada/23/117507/amesi-synantisi-me-ton-prothypourgo-zitoun-oi-farmakoviomichanoi
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«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. 

 

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, news.in.gr 
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Τίτλος :  
ΣΦΕΕ: Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για σύμφωνο 
σταθερότητας  

Μέσο :  
http://www.newsbomb.gr/ 
 

 

Δημοσίευμα: 
 http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/237617/sfee-synantisi-me-ton-

prothypoyrgo-gia-symfono-statherotitas 

 

 Άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τα επιτελεία των 

υπουργείων Οικονομικών και Υγείας ζητά ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).  

Σε ακραία σημεία αντοχής και επιβίωσης βρίσκονται πλέον ασθενείς και 
επιχειρήσεις καθώς η κατάσταση στο χώρο της Υγείας βρίσκεται εκτός 

ελέγχου, επισήμανε ο ΣΦΕΕ κατά την έκτακτη γενική συνέλευση του 
κλάδου. 

Για το λόγο αυτό, ζήτησε άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τις 

ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Υγείας, προκειμένου να 
αποφασιστεί ένα σύμφωνο σταθερότητας για την επόμενη διετία 2013-

2014. 

Οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων έκαναν λόγο για 

νοσηρό κλίμα, το οποίο επιβαρύνεται διαρκώς από τα νέα μέτρα που 
λαμβάνει το υπουργείο Υγείας σε εφαρμογή των μνημονιακών δεσμεύσεων 

και τα οποία κατά 50% και πλέον, αφορούν τον κλάδο του φαρμάκου. 
Προειδοποίησε δε, ότι αν εντός διμήνου δεν ξεκινήσει η αποπληρωμή των 

οφειλομένων από τον ΕΟΠΥΥ και τα κρατικά νοσοκομεία, τότε πολλές 
επιχειρήσεις θα βρεθούν αντιμέτωπες, ακόμη και με το ενδεχόμενο 

διακοπής της λειτουργίας τους. 

Σύμφωνα με τους παράγοντες του Συνδέσμου, οι μεταρρυθμίσεις που 

έχουν θεσμοθετηθεί μπορούν πετύχουν τους στόχους μείωσης των 
δαπανών υγείας, αν εφαρμοστούν οι νόμοι που ψηφίστηκαν για μείωση 

της δαπάνης, χωρίς να μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή ασθενών και η επιβίωση 
των επιχειρήσεων του κλάδου. 

http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/237617/sfee-synantisi-me-ton-prothypoyrgo-gia-symfono-statherotitas
http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/237617/sfee-synantisi-me-ton-prothypoyrgo-gia-symfono-statherotitas
http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/237617/sfee-synantisi-me-ton-prothypoyrgo-gia-symfono-statherotitas
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%95
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
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Το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 δισ. ευρώ. 
Ουσιαστικά, η τελευταία καταβολή οφειλών στη φαρμακοβιομηχανία, 

ήταν το 2006. Ακολούθησε η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 - 
2009 που πληρώθηκε με ομόλογα, τα οποία τελικά, μετά το "κούρεμα"  

οδήγησαν σε ζημία 1 δισ. ευρώ στις επιχειρήσεις του κλάδου, για τα 
οποία οι επιχειρήσεις ζητούν αποζημίωση. Έκτοτε, συσσωρεύονται χρέη, 

που δεν αποπληρώνονται, όπως προβλέπει ο νόμος. 

Σε ότι αφορά την τήρηση του στόχου των 2,88 δισ. ευρώ για την 

φαρμακευτική δαπάνη, ο ΣΦΕΕ επισημαίνει ότι αν αφαιρεθεί ο ΦΠΑ που 
αποτελεί έσοδο του κράτους και όχι δαπάνη, καθώς και τα νοσοκομειακά 

φάρμακα, τότε η υπέρβαση δεν θα ξεπεράσει τα 100 εκ. ευρώ ως το 
τέλος του έτους, ποσό που μπορεί να αναζητηθεί από τους λοιπούς τομείς 

της υγείας, οι οποίοι είναι άθικτοι. 

Για το λόγο αυτό, ο Σύνδεσμος έχει αντιταχθεί στην επιστροφή μέσω claw 

back, διάταξη για την οποία έχει προσφύγει ήδη στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας, και οι επιχειρήσεις δεν πρόκειται να καταβάλουν. 

Ως μέσο ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης, ο ΣΦΕΕ αντιπροτείνει την 

επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ενώ τονίζει ότι είναι 
απαραίτητη η εφαρμογή ενός απλού μοντέλου χρηματοδότησης του 

ΕΟΠΥΥ, ο οποίος υποχρηματοδοτείται. 

Σε σχετική συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, η διοίκηση του ΣΦΕΕ 

επισήμανε ότι υπάρχει περιθώριο περιστολής των δαπανών υγείας, καθώς 
από outsourcing σε περιφερειακές υπηρεσίες των νοσοκομείων 

παρατηρείται τριπλασιασμός των δαπανών την τελευταία τριετία, ενώ 
παράλληλα σημείωσε ότι δεν είναι δυνατόν να συζητείται αύξηση της 

συμμετοχής των ασθενών στα φάρμακα, έστω κι αν σε άλλες χώρες τα 
ποσοστά συμμετοχής φθάνουν ακόμη και το 40% 

http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%95
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%95
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5
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Τίτλος :  
Φρουζής: “η κατάρρευση των εταιρειών θα προλάβει την 
έξοδο τους από τη χώρα” 

Μέσο: 

http://www.eefam.gr/  

Δημοσίευμα :  

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3417 

 
 
Πηγή: iatrikostypos.com 

 
«Στους επόμενους μήνες θα είναι τραγικά δύσκολο το θέμα της επιβίωσης 

πολλών εταιρειών αν δεν πάρουμε χρήματα. Ο πολίτης-ασθενής αυτής της 
χώρας θα δει περίεργα πράγματα. Είτε θυγατρικές πολυεθνικών είτε 

ελληνικές εταιρείες, επιβάλλεται να πληρωθούμε άμεσα» 

«H κατάρρευση των εταιρειών θα προλάβει την έξοδο τους από τη χώρα», 
επεσήμανε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Συνδέσμου 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος Κωνσταντίνος Φρουζής, θέλοντας 
έτσι να τονίσει τη δραματική οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν 

περιέλθει οι εταιρείες. 

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος έχει ζητήσει 

συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, αφού όπως 
αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση του κλάδου, η πολιτεία οφείλει να 

δει το πρόβλημα που υπάρχει σοβαρά και με διάθεση συνεννόησης.  
 

Όπως είπε στην ομιλία του ο κ. Φρουζής, στη συνάντηση θα ζητήσουν τη 
μη εφαρμογή των μέτρων για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης 

γιατί όπως εκτιμούν η υπέρβαση στη δαπάνη δεν θα ξεπεράσει φέτος τα 
170 εκατομμύρια ευρώ.  

 

Κάλεσε την κυβέρνηση να δει συνολικά τα κόστη του ΕΟΠΥΥ, τονίζοντας 
ότι η δαπάνη για διαγνωστικές εξετάσεις έχει ξεφύγει κατά 200 έως 300 

εκατομμύρια ευρώ, αλλά παρόλα αυτά, μόνο το φάρμακο είναι αυτό που 
στοχοποιήθηκε τα τελευταία δυο χρόνια.  

 
Τόνισε ότι οι επιχειρήσεις δεν προτίθενται να πληρώσουν το ποσό που 

ορίζει ο αυτόματος μηχανισμός οριζόντιας επιστροφής, το λεγόμενο claw 
back. 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3417
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3417
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Ο κ. Φρουζής κατηγόρησε την κυβέρνηση για λάθη πολιτικής γραμμής και 
προτεραιοτήτων που θα έχουν ως αποτέλεσμα να πληγούν επιχειρήσεις 

που απασχολούν στο σύνολό τους 20.000 εργαζόμενους και προσφέρουν 
στο κράτος τεράστια κέρδη ενώ το ίδιο το κράτος τους οφείλει 1,8 δις 

ευρώ.  

Όπως χαρακτηριστικά είπε: «τελευταία φορά που καταβλήθηκαν 

ουσιαστικά χρήματα στη φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006, ενώ η 
ρύθμιση των οφειλών 2007 - 2009 και το «κούρεμα» των ομολόγων, που 

ακολούθησε προκάλεσε ζημία 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στις επιχειρήσεις, 
για το οποίο ζητούν αποζημίωση». 
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Θεματολογία:  
Ζητούν ραντεβού με τον Σαμαρά 

Μέσο: 

http://www.dimokratianews.gr/ 

 

 

Δημοσίευμα:  

http://www.dimokratianews.gr/content/10051/%CE%B6%CE%B7%CF%

84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-

%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%

8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-

%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC 

 

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ζητά ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, προκειμένου να του τεθούν τα 
αδιέξοδα που έχουν προκύψει στην αγορά από τα χρέη του κράτους 

απέναντι στις φαρμακευτικές εταιρίες ύψους 1,8 δισ. ευρω.  

Την ίδια ώρα η ρύθμιση των οφειλών της περιόδου 2007 έως 2009 του 

Δημοσίου προς τα μέλη του Συνδέσμου οδήγησε σε τελικό «κούρεμα» των 
ομολόγων και ζημία 1 δισ. ευρώ για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. 

Τα παραπάνω τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) Κωνσταντίνος Φρουζής, κατά τη διάρκεια 
χθεσινής συνέντευξης Τύπου. Ο πρόεδρος ωστόσο διευκρίνισε ότι οι 

εταιρίες του κλάδου δεν θα προχωρήσουν σε διακοπή παράδοσης 
φαρμάκων μέχρι να εξοφληθούν ή να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΦΕΕ, οι όφειλες του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) προς τον σύνδεσμο είναι εκτός 

ελέγχου και υπολογίζεται ότι έως το τέλος του έτους αναμένεται να 
αγγίξουν τα 2 δισ. Ευρώ. Οσο για τη φαρμακευτική δαπάνη (2,88 δισ.), 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου, η υπέρβαση δεν φαίνεται ότι 
θα ξεπεράσει φέτος τα 170.000.000 ευρώ. Ωστόσο το αντίστοιχο ποσό για 

τις διαγνωστικές εξετάσεις του ΕΟΠΥΥ ανέρχεται στα 200 έως 
300.000.000 ευρώ για το 2012 και δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο. 

  

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου, το κράτος οφείλει 
στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις 1,8 δισ. ευρώ, ενώ τελευταία φορά που 

καταβλήθηκαν ουσιαστικά χρήματα στη φαρμακοβιομηχανία ήταν το 
2006.  

http://www.dimokratianews.gr/content/10051/%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC
http://www.dimokratianews.gr/content/10051/%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC
http://www.dimokratianews.gr/content/10051/%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC
http://www.dimokratianews.gr/content/10051/%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC
http://www.dimokratianews.gr/content/10051/%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC
http://www.dimokratianews.gr/content/10051/%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC
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Επιπλέον οι εταιρίες έχουν προσφύγει κατά του μέτρου αυτόματης 
επιστροφής (claw back) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θεωρώντας το 

«κόκκινη γραμμή». Το συγκεκριμένο μέτρο θεσπίστηκε την 1η Ιανουαρίου 
2012, με σκοπό την περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης και 

εφαρμόζεται στις εταιρίες κάθε φορά που το κράτος χρεώνεται για 
φάρμακα περισσότερα από 240.000.000 ευρώ μηνιαίως. Ο ΣΦΕΕ ζητά, 

μεταξύ άλλων, οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να συμψηφίζουν 
το claw back με οφειλές του Δημοσίου. 

Ρίτα Μελά 
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Θεματολογία:  
Φρουζής: 'Το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις 1,8 δισ. ευρώ'  

Μέσο: 

http://ygeiaonline.gr/  

 
 
Δημοσίευμα: 

http://ygeiaonline.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7

802:plopdcra&catid=124:healthpolic 

 
 

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://ygeiaonline.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7802:plopdcra&catid=124:healthpolic
http://ygeiaonline.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7802:plopdcra&catid=124:healthpolic
http://ygeiaonline.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7802:plopdcra&catid=124:healthpolic
http://www.sfee.gr/
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Θεματολογία:  
Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητούν οι 
φαρμακοβιομήχανοι - Προειδοποιούν για ζήτημα 
επιβίωσης 

 

Μέσο: 

http://www.palo.gr/ 

 

 

Δημοσίευμα:  

http://www.palo.gr/cluster/articles/politikh-

nea/628/?clid=5702456&pg=2#newsarticlelist 

 

 
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 …….

http://www.bankingnews.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82/item/59408-%CE%AC%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%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://www.bankingnews.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82/item/59408-%CE%AC%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%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://www.bankingnews.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82/item/59408-%CE%AC%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%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://www.palo.gr/cluster/articles/politikh-nea/628/?clid=5702456&pg=2%23newsarticlelist
http://www.palo.gr/cluster/articles/politikh-nea/628/?clid=5702456&pg=2%23newsarticlelist
http://www.palo.gr/cluster/articles/politikh-nea/628/?clid=5702456&pg=2%23newsarticlelist


 

[20] 
 

Τίτλος :  
Σε σύγκρουση με τον ΕΟΠΥΥ οι κλινικάρχες 
Απειλούν να σταματήσουν τη σύμβαση και να πληρώνει ο 
κόσμος  

 

Μέσο:  
http://www.patris.gr/ 

 
 

Δημοσίευμα : 
http://www.patris.gr/articles/229773 

   

Της Άννας Κωνσταντουλάκη 
 

Με άρση της πίστωσης στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ προειδοποιούν οι 
ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα λόγω των 

υπέρογκων οφειλών του ΕΟΠΥΥ.  
 

Αν οι προειδοποιήσεις τους γίνουν πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι 
ασφαλισμένοι θα πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους τις παροχές 

υγείας από τα ιδιωτικά κέντρα.  
 

“Είμαστε σε φάση αναμονής όμως υπάρχει αυτή η σκέψη γιατί 
βρισκόμαστε σε οικονομικό αδιέξοδο”, είπε στην “Π” ο αντιπρόεδρος και 

γενικός διευθυντής της Creta Interclinic Μιχάλης Κοντοπόδης.  
 

Οπως έχει γράψει η “Π”, τα ασφαλιστικά ταμεία οφείλουν στις ιδιωτικές 

κλινικές και τα ιατρικά κέντρα του Ηρακλείου πολλά εκατομμύρια ευρώ.  
 

Επιστολή στο υπουργείο 
 

Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, εργαστηρίων και 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας με επιστολή τους προς τον αναπληρωτή 

υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά υπογραμμίζουν ότι πλέον βρίσκονται ένα 
βήμα πριν προχωρήσουν στη διακοπή της συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ 

καθώς δεν έχουν αποπληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών τη 
στιγμή μάλιστα που ο προϋπολογισμός λόγω των επανειλημμένων 

μειώσεών του είναι μειωμένος από τον αρχικό των 350 εκ. ευρώ και 
φθάνει σήμερα τα 187 εκ. ευρώ, ενώ και η ζήτηση των παρακλινικών 

εξετάσεων σε σχέση με το 2011 είναι μειωμένη κατά 50-60%. 
 

Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών κλινικών επισημαίνουν ότι γίνονται διακρίσεις 

στην αποπληρωμή καθώς από τη μία ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αδυνατεί να 

http://www.patris.gr/articles/229773
http://www.patris.gr/articles/229773
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ανταποκριθεί πλέον στις υποχρεώσεις του προς τους παρόχους υγείας, 
από την άλλη όμως αποπληρώνει τους φαρμακοποιούς.  

 
Οι ιδιοκτήτες ζητούν άμεσα συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου 

Υγείας ώστε να βρεθεί μια λύση και να μην οδηγηθούν «στη μόνη επιλογή 
που μας απομένει, δηλαδή στην επίσχεση παροχής των υπηρεσιών μας 

στους ασφαλισμένους του Οργανισμού επί πιστώσει». 
 

Να σημειωθεί ότι σε συνέλευση των εκπροσώπων του κλάδου συζητήθηκε 

εκτενώς το θέμα της καθυστέρησης της αποπληρωμής των χρεών ενώ 
εξετάσθηκαν όλες οι επιλογές για το επόμενο διάστημα όπως η διακοπή 

της πίστωσης προς τον ΕΟΠΥΥ. 
 

Καταρρέουν οι φαρμακευτικές  
 

Εντωμεταξύ, άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητά ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας και σημειώνει ότι αν δεν 

εισπράξουν χρήματα μέσα στο επόμενο δίμηνο, τότε κάποιες από τις 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις θα καταρρεύσουν οικονομικά και θα 

αποχωρήσουν από την Ελλάδα.  
 

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 την χθεσινή έκτακτη 

συνεδρίασή του αναφέρεται ότι: «το κράτος οφείλει στις φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις 1,8 δισ. ευρώ. Τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά 

χρήματα στην φαρμακοβιομηχανία, ήταν το 2006».  
 

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Κωνσταντίνος Φρουζής στην 
συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, είναι στρατηγικό λάθος να 

υπολογίζεται το φάρμακο αποκλειστικά ως δαπάνη και όχι σαν φορέας 
ανάπτυξης. 

 
Φάρμακα από τα εφημερεύοντα  

 
Από τα εφημερεύοντα φαρμακεία θα εξυπηρετούνται σήμερα οι 

Ηρακλειώτες αφού οι φαρμακοποιοί θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική 
απεργία που οργανώνουν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ.  

 

Στην ανακοίνωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου επισημαίνεται:  
 

“Οι φαρμακοποιοί το διάστημα αυτό είναι σε κινητοποιήσεις, διεκδικώντας 
το αυτονόητο, δηλαδή την ομαλή λειτουργία του ΕΟΠΥΥ. Ενός οργανισμού 

που φτιάχτηκε χωρίς μελέτη βιωσιμότητας και με μοναδική προίκα τα χρέη 
των ταμείων από τα οποία δημιουργήθηκε. 

 
Εμείς λέμε όχι στην υποχρηματοδότηση της παιδείας και της υγείας και 
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λέμε ναι στη χρηματοδότηση – επανακεφαλαιοποίηση του ΕΟΠΥΥ. Δεν 
μπορεί η πολιτεία να χρηματοδοτεί επανειλημμένα τις τράπεζες, ενώ τα 

ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία η ίδια οδήγησε στην καταστροφή, να τα 
αφήνει στην τύχη τους”.  

 
Το ΠΑΓΝΗ σήμερα  

 
Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσει σήμερα το Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην 

πανελλαδική απεργία.  
 

Απεργεί και το ΕΚΑΒ 
 

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και το Παγκρήτιο Σωματείο Εργαζομένων 
στο ΕΚΑΒ και Εθελοντών Αιμοδοτών.  

 
Στην ανακοίνωση του αναφέρει: “Ενάντια στην επίθεση που έχουν δεχτεί 

στους μισθούς μας αλλά και στις οριζόντιες και άδικες περικοπές όπου 
έχουν πραγματοποιηθεί τίθεται πλέον πολύ σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης 

των οικογενειών μας”.  
 

Φυσικοθεραπευτές στον ΕΟΠΥΥ  
 

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ στον Εσταυρωμένο 

προχώρησαν χθες τα μέλη του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Ηρακλείου - 
Λασιθίου που ζητούν να πληρωθούν τα χρήματα που τους οφείλει ο 

ΕΟΠΥΥ από τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε ασφαλισμένους.  
 

Οι φυσικοθεραπευτές διεκδικούν:  
 

“• Άμεση απόδοση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους 
φυσικοθεραπευτές δημοσίου τομέα (νοσοκομειακούς, υπαλλήλους 

ασφαλιστικών οργανισμών, υπαλλήλους ΚΑΠΗ, κ.α.) 
 

• Άμεση καταβολή των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο 
και Ιούλιο 2012 και τήρηση του όρου της σύμβασης για εξόφληση εντός 

45 ημερών 
 

• Καταβολή της παρακράτησης του 10% μέχρι σήμερα και κατάργηση του 

μέτρου αυτού, αφού η εκκαθάριση των παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας 
γίνεται άμεσα 

 
• Απόδοση των παλαιών χρεών από τα Ασφαλιστικά Ταμεία χωρίς 

«κούρεμα» 
 

• Συμψηφισμό των οφειλομένων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία με τις 
οφειλές των μελών μας προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς 
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Οργανισμούς”.  
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Τίτλος :  

Άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητούν οι 
φαρμακοβιομήχανοι - Προειδοποιούν για ζήτημα 
επιβίωσης  

Μέσο:  
http://www.bankingnews.gr/ 
 

Δημοσίευμα :   
http://www.bankingnews.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CF
%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82/item/59408-

%CE%AC%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%8

5%CF%81%CE%B3%CF%8C-
%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-

%CE%BF%CE%B9-
%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%

B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE
%BF%CE%B9-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%8
0%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BD-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%

B7%CF%82 
 

 
 

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. 

http://www.bankingnews.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82/item/59408-%CE%AC%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%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://www.bankingnews.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82/item/59408-%CE%AC%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%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
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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 

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. 
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