
 

Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. 210 6891101 – FAX 210 6891060 

www.sfee.gr 

 
 
Προς    
τους Αξιότιμους  
κ. Γκ. Χαρδούβελη, Υπουργό Οικονομικών  
κ. Μ. Βορίδη, Υπουργό Υγείας 
κ. Γ. Βρούτση, Υπουργό Εργασίας 
κ. Χρ Σταϊκούρα, Αν. Υπουργό Οικονομικών 
Κοιν: 
κ. Δ. Κοντό, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ 
 

Θέμα: Φαρμακευτική κάλυψη ανασφάλιστων πολιτών   

Χαλάνδρι, 30 Ιουνίου 2014  

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Σε συνέχεια της έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Γ.Π./οικ.56432) με την 

οποία ορίζεται το ύψος της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης για την κάλυψη των 

ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών στα 340εκ. (μέγιστη δαπάνη 

εφόσον ο αριθμός των ανασφάλιστων παραμείνει σταθερός), θα θέλαμε να 

επιστήσουμε την προσοχή σας στα κάτωθι ζητήματα:  

Μετά από σειρά συζητήσεων βασισμένες σε στοιχεία από τα μέσα του 2013 με το 

Υπουργείο Υγείας, είχε καταστεί σαφές πως η φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για 

το 2014 θα πρέπει να προσδιοριστεί στα 2.3 δις, συμπεριλαμβανομένων των 

επιμέρους δαπανών (100εκ. για εμβόλια, ορούς και παράγωγα αίματος). Στη 

συνέχεια, υπήρξαν οι δεσμεύσεις της Πολιτείας ότι η κάλυψη για τους 

ανασφάλιστους (≈200 εκατ.) θα καλυφθεί από το πρωτογενές πλεόνασμα. Ωστόσο, 

με έκπληξή μας διαπιστώνουμε ότι και η φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ 

μειώθηκε σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο στο 1.944 και ο προϋπολογισμός για τους 

ανασφάλιστους  συνυπολογίζεται στην ήδη μειωμένη για το 2014 φαρμακευτική 

δαπάνη και άρα στην υπέρβαση και στο claw back!  

Τα 1.944 δις, είναι ήδη ανέφικτος στόχος και δεν επαρκεί για να καλύψει τις 

ανάγκες ούτε των ασφαλισμένων πολιτών, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την 

υπέρβαση της δαπάνης του α’ εξαμήνου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες 

ξεπερνά τα 100εκ.  

Για αυτόν τον λόγο ζητάμε τον άμεσο επαναπροσδιορισμό ενός εφικτότερου στόχου 

της φαρμακευτικής δαπάνης για το 2014 στα 2.3δις, ώστε να μπορεί να 

διασφαλιστεί ένα στοιχειώδες επίπεδο φαρμακευτικής περίθαλψης αλλά και η 

πρόσβαση των ασθενών σε υπάρχουσες και καινοτόμες θεραπείες που κρίνονται 

απολύτως απαραίτητες. Το θέμα των ανασφάλιστων είναι πρωταρχικής σημασίας 

και θα πρέπει να δοθεί άμεσα βιώσιμη και εφαρμόσιμη λύση. 

 

Με εκτίμηση,   

Κωνσταντίνος Φρουζής     Πασχάλης Αποστολίδης 

Πρόεδρος       Αντιπρόεδρος 

      


