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ΣΦΕΕ 

Web Monitoring Report 
Επιστολή ΣΦΕΕ 

Παρασκευή , 28 Σεπτεμβρίου 2012 

 

Θεματολογία:  
Γιατί δεν αντέχουν επέκταση της πίστωσης οι 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις 

 

Μέσο: 
http://www.eefam.gr/ 
 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3423 

 

Πηγή: healthview.gr 

 
Όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς, οι αρμόδιοι του Υπουργείου 

Υγείας, κατανοούν το θέμα και υπόσχονται λύσεις, μόνο όσο διαρκεί η 
συζήτηση. 

Για το θέμα της επέκτασης της πίστωσης στα φαρμακεία από την πλευρά 

της φαρμακοβιομηχανίας, γίνεται πολύς λόγος τον τελευταίο καιρό και 
συζητήθηκε και στη συνέντευξη Τύπου του ΣΦΕΕ. 

Φαίνεται ότι αν και κάποιες εταιρίες έχουν ένα μικρό περιθώριο, για τις 
περισσότερες αυτό έχει εξανεμιστεί αφού τα χρέη από ΕΟΠΠΥΥ και 

Νοσοκομεία έχουν φτάσει το 1,5 δις €.  

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3423
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3423
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Επιπλέον κάποιες εταιρίες που έχουν κυρίως νοσοκομειακά προϊόντα 

αντιμετωπίζουν το φάσμα της ολικής καταστροφής.  

Κι αυτό γιατί αφενός είχαν λάβει μεγάλο αριθμό ομολόγων, έναντι των 

χρεών τα οποία φυσικά «κουρεύτηκαν» και ταυτόχρονα το ποσό της 
οφειλής διογκώνεται τους τελευταίους μήνες αφού βρισκόμαστε 

ουσιαστικά με μια άτυπη στάση πληρωμών. 

Τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει πολλές εταιρίες περιγράφει 
εύστοχα η φράση του Κωνσταντίνου Ευριπίδη, Προέδρου 

της GENESIS PHARMA, περιγράφοντας την κατάσταση στην εταιρία του, 

στη Συνέντευξη Τύπου του ΣΦΕΕ:  

«Χάσαμε από το κούρεμα 170 εκ €. Έχουμε δάνεια από τις τράπεζες 270 
εκ €! Από ΕΟΠΠΥΥ και Νοσοκομεία μας χρωστάνε 177 εκ. €. Πώς να 

μπορέσουμε να δώσουμε πίστωση στα φαρμακεία;». 

Όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς, οι αρμόδιοι του Υπουργείου 

Υγείας, κατανοούν το θέμα και υπόσχονται λύσεις, μόνο όσο διαρκεί η 
συζήτηση.  

Μόλις κλείσει η πόρτα, όλα επιστρέφουν στο μηδέν, οι φαρμακοποιοί που 

πιέζουν με τον τρόπο τους και φωνάζουν περισσότερο παίρνουν ότι χρήμα 
υπάρχει και πλέον τα όρια της κατάρρευσης για κάποιες εταιρίες είναι 

κοντά! 
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Θεματολογία:  
Επιστολή του ΣΦΕΕ προς Σαμαρά 
 

Μέσο: 
http://www.eefam.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3421 

 

Πηγή: tovima.gr 
 

...για να συζητήσουν τα προβλήματα του κλάδου. 

Η αδιέξοδη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει η φαρμακευτικές 

επιχειρήσεις αλλά και το σύστημα υγείας στη χώρα συζητήθηκε την Τρίτη 
σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Φαρμακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).   
 

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποι του κλάδου αποφάσισαν να ζητήσουν 
άμεση συνάντηση με τον έλληνα Πρωθυπουργό.  

 
Με σχετική επιστολή, αφού εξηγούν στον Αντώνη Σαμαρά τη συμβολή 

των φαρμακευτικών επιχειρήσεων στην οικονομία, αιτούνται επίσημη 
συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και το επιτελείο του προκειμένου να 

ενημερώσουν για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο.  

 
Ολόκληρη η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό 

 
Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΦΕΕ 

 
Δείτε σχετικό Δελτίο Τύπου του ΣΦΕΕ 

http://www.eefam.gr/news/newsid510/3421
http://www.eefam.gr/news/newsid510/3421
http://www.eefam.gr/assets/files/ekdilosis/ekdilvseisallvnforevn/EpistoliSFEE27092012.pdf
http://www.eefam.gr/assets/files/ekdilosis/ekdilvseisallvnforevn/EpistoliSFEE27092012.pdf
http://www.eefam.gr/assets/files/ekdilosis/ekdilvseisallvnforevn/psifismaSFEE27092012.pdf
http://www.eefam.gr/assets/files/ekdilosis/ekdilvseisallvnforevn/DT%20SFEE27092012.pdf
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Θεματολογία:  

Επιστολή φαρμακοβιομηχάνων στο Σαμαρά: «Θέλουμε 
συνάντηση»! 

 
 
Μέσο: 
http://www.iatropedia.gr/  
 

Δημοσίευμα: 
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2792 

 
 
Με επιστολή τους στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά τα μέλη του 

Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) ζητούν 

άμεσα συνάντηση μαζί του προκειμένου να εκθέσουν λεπτομερώς 
τα αιτήματα του κλάδου. Διαβάστε τι ζητούν οι 

φαρμακοβιομήχανοι μέσω της επιστολή τους στον πρωθυπουργό 
  

Ο ΣΦΕΕ καιρό τώρα διαμαρτύρεται για τα υπέρογκα χρέη του ΕΟΠΥΥ που 
είναι πιθανό σε λίγους μήνες να οδηγήσουν ακόμη και σε λουκέτο κάποιες 

φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Μάλιστα ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Κώστας 
Φρουζής έκρουσε πρόσφατα τον κώδωνα του κινδύνου για την επιβίωση 

πολλών εταιρειών που έχουν πνιγεί από τα χρέη του ΕΟΠΥΥ.  Γι αυτό και 
ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό.  

  
Αναλυτικά η επιστολή του ΣΦΕΕ στον πρωθυπουργό:  

  
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 

  

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος αναγνωρίζει τη 
μεγάλη προσπάθειά σας για τη διάσωση της οικονομίας και την παραμονή 

της χώρας στην Ευρωζώνη. Η ευθύνη 
σας είναι ιστορική και η προσοχή του ελληνικού λαού είναι στραμμένη 

επάνω σας. 
Ο ΣΦΕΕ είναι ο θεσμικός εκπρόσωπος της φαρμακοβιομηχανίας στη χώρα 

μας και 
εκπροσωπεί το 90% της αγοράς φαρμάκου, με: 

- έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, σε περισσότερες από εκατό (100) 
χώρες, 

- περισσότερους από 15.000 επιστήμονες και στελέχη θυγατρικών 
πολυεθνικών και αμιγώς ελληνικών εταιρειών 

- εγχώρια παραγωγή αξίας περί το 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση 

http://www.iatropedia.gr/articles/read/2792
http://www.iatropedia.gr/articles/read/2792


 

[5] 
 

- εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ συνεισφορά στα ταμεία και την 

οικονομία 
- εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις σε παραγωγικές μονάδες και 

κλινικές μελέτες. 

  
Kύριε Πρωθυπουργέ, 

Ζητούμε επισήμως συνάντηση με εσάς και το επιτελείο σας προκειμένου 
να σας 

ενημερώσουμε για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην αποτροπή 
διαμόρφωσης συνθηκών που είναι σίγουρο ότι θα πλήξουν το αμέσως 

επόμενο χρονικό διάστημα την πρόσβαση των πολιτών σε απαραίτητες 
θεραπείες και φάρμακα, τη βιωσιμότητα πολλών 

φαρμακευτικών επιχειρήσεων και την απασχόληση στον κλάδο. 
  

Το αίτημα αυτό είναι αποτέλεσμα συλλογικής απόφασης που ελήφθη στο 
πλαίσιο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΦΕΕ, η οποία 

πραγματοποιήθηκε χθες με βασικό θέμα την αδιέξοδη κατάσταση στην 
οποία έχουν περιέλθει οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, αλλά 

κυρίως συναισθανόμενοι την ανάγκη να πάρουμε αποφάσεις την κρίσιμη 

αυτή στιγμή όπου το σύστημα υγείας της χώρας μας απειλείται με 
κατάρρευση.  

Στο πλαίσιο αυτό, σας αποστέλλουμε συνημμένως το Ψήφισμα της Γενικής 
Συνέλευσης, το οποίο αποτυπώνει την 

αγωνία όλων των επιχειρήσεων μελών του ΣΦΕΕ για τον τρόπο με τον 
οποίο ασκείται η πολιτική υγείας στη χώρα μας, ο οποίος οδηγεί σε 

αδιέξοδο. 
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Θεματολογία:  
ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΦΕΕ: Καμπανάκι κινδύνου για τα φάρμακα προς Σαμαρά 

Μέσο: 
http://www.imerisia.gr/  
 

Δημοσίευμα: 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112927

567 

 

Επιστολή με την οποία ζητά συνάντηση με τον πρωθυπουργό προκειμένου 
να τον ενημερώσει για την κατάσταση στον κλάδο ζητά ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). Στην επιστολή αναφέρει: 

 
"Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος αναγνωρίζει τη 

μεγάλη προσπάθειά 
σας για τη διάσωση της οικονομίας και την παραμονή της χώρας στην 

Ευρωζώνη. Η ευθύνη 

σας είναι ιστορική και η προσοχή του ελληνικού λαού είναι στραμμένη 
επάνω σας. 

Ο ΣΦΕΕ είναι ο θεσμικός εκπρόσωπος της φαρμακοβιομηχανίας στη χώρα 

μας και 
εκπροσωπεί το 90% της αγοράς φαρμάκου, με: 

* Eντονη εξαγωγική δραστηριότητα, σε περισσότερες από εκατό (100) 
χώρες, 

* Περισσότερους από 15.000 επιστήμονες και στελέχη θυγατρικών 
πολυεθνικών και αμιγώς 

ελληνικών εταιρειών 

* Εγχώρια παραγωγή αξίας περί το 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση 
* Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ συνεισφορά στα ταμεία και την 

οικονομία 
* Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις σε παραγωγικές μονάδες και 

κλινικές μελέτες. 

Kύριε Πρωθυπουργέ, 

Ζητούμε επισήμως συνάντηση με εσάς και το επιτελείο σας προκειμένου 

να σας 
ενημερώσουμε για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην αποτροπή 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112927567
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112927567
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112927567
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διαμόρφωσης συνθηκών που είναι σίγουρο ότι θα πλήξουν το αμέσως 

επόμενο χρονικό διάστημα την 
πρόσβαση των πολιτών σε απαραίτητες θεραπείες και φάρμακα, τη 

βιωσιμότητα πολλών 

φαρμακευτικών επιχειρήσεων και την απασχόληση στον κλάδο. 

Το αίτημα αυτό είναι αποτέλεσμα συλλογικής απόφασης που ελήφθη στο 
πλαίσιο της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΦΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες 
με βασικό θέμα 

την αδιέξοδη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι φαρμακευτικές 
επιχειρήσεις, αλλά 

κυρίως συναισθανόμενοι την ανάγκη να πάρουμε αποφάσεις την κρίσιμη 
αυτή στιγμή όπου 

το σύστημα υγείας της χώρας μας απειλείται με κατάρρευση. 

Στο πλαίσιο αυτό, σας αποστέλλουμε συνημμένως το Ψήφισμα της Γενικής 

Συνέλευσης, το οποίο αποτυπώνει την αγωνία όλων των επιχειρήσεων 
μελών του ΣΦΕΕ για τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η πολιτική υγείας 

στη χώρα μας, ο οποίος οδηγεί σε αδιέξοδο". 
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Τίτλος : 
Επιστολή του ΣΦΕΕ προς τον πρωθυπουργό  
 
Μέσο :  
http://www.ygeia360.gr/ 
 

 

Δημοσίευμα: 
 
http://www.ygeia360.gr/el/medicine/item/1342-epistolh-tou-sfee-pros-
ton-prothypoyrgo 

 

Επιστολή, με την οποία ζητεί άμεση συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά, 
απέστειλε την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου στον πρωθυπουργό ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ). 

Στην επιστολή του, ο Σύνδεσμος αναφέρει μεταξύ άλλων: "Ζητούμε 
επισήμως συνάντηση με εσάς και το επιτελείο σας προκειμένου να σας 

ενημερώσουμε για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην αποτροπή 
διαμόρφωσης συνθηκών που είναι σίγουρο ότι θα πλήξουν το αμέσως 

επόμενο χρονικό διάστημα την πρόσβαση των πολιτών σε απαραίτητες 
θεραπείες και φάρμακα, τη βιωσιμότητα πολλών φαρμακευτικών 

επιχειρήσεων και την απασχόληση στον κλάδο". 

http://www.ygeia360.gr/el/medicine/item/1342-epistolh-tou-sfee-pros-ton-prothypoyrgo
http://www.ygeia360.gr/el/medicine/item/1342-epistolh-tou-sfee-pros-ton-prothypoyrgo
http://www.ygeia360.gr/el/medicine/item/1342-epistolh-tou-sfee-pros-ton-prothypoyrgo


 

[9] 
 

  

Θεματολογία:  
Καιάδας …. τελευταίας τεχνολογίας : Κυβέρνηση και 
Υπουργεία (όχι μόνο Υγείας…) 

Μέσο: 
http://www.enimerwsi.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.enimerwsi.gr/2012/09/blog-post_1576.html 

 
 

Στο δρόμο βρέθηκαν σήμερα παρά την ανυπόφορη ζέστη, ασθενείς με 
χρόνια νοσήματα και άτομα με ειδικές ανάγκες από όλη την Ελλάδα με τις 

οικογένειές τους αλλά και εργαζόμενους στο χώρο της υγείας, για να 
δηλώσουν με τον πιο... 

άμεσο και κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή τους όχι μόνο στα μέτρα 
που έχουν ήδη αποφασιστεί και που πνίγουν τις ευαίσθητα κοινωνικές 

ομάδες, αλλά και αυτά που αναμένεται να παρθούν καταδικάζοντας όλους 

όσους έχουν ανάγκη τη στήριξη του κράτους πρόνοιας, στο θάνατο. 
 

Ήδη, έχουν καταθέσει επανειλημμένα στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 
και άλλων αρμόδιων φορέων την αντίθεσή τους για τον τρόπο διαχείρισης 

και λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ του μεγαλύτερου ιατροφαρμακευτικού φορέα, 
το γραφειοκρατικό γολγοθά και το αδικαιολόγητο σύστημα αξιολόγησης 

που αντιμετωπίζουν καθημερινά αλλά και την αναποτελεσματικότητα ενός 
υποτιθέμενου κράτους πρόνοιας. 

 
Προτάσεις από τους Συλλόγους Ασθενών έχουν κατατεθεί , επιστολές 

διαμαρτυρίας και θλιβερά περιστατικά απόγνωσης των ανθρώπων που 
έχουν ανάγκη, βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. 

 
Παράλληλο δρόμο ακολουθούν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στο 

χώρο της υγείας. 

 
Ανοιχτή επιστολή – πρόσκληση έστειλε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδος στον Πρωθυπουργό και στα υπόλοιπα αρμόδια 
όργανα της Κυβέρνησης, ζητώντας μία συνάντηση που θα βγάλει από το 

αδιέξοδο έναν από τους τελευταίους κλάδους ανάπτυξης και προσφοράς 
που υπάρχει στη χώρα μας. 

 
Ο Σ.Φ.Ε.Ε. καλεί τον Πρωθυπουργό, πλέον, ν΄ αναλάβει δράση και 

πρωτοβουλία ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεξέλεγκτη κατάσταση που έχει 
δημιουργηθεί στο χώρο της Υγείας, προειδοποιώντας ότι ασθενείς και 

επιχειρήσεις έχουν φτάσει σε ακραία σημεία αντοχής και επιβίωσης. 

http://www.enimerwsi.gr/2012/09/blog-post_1576.html
http://www.enimerwsi.gr/2012/09/blog-post_1576.html
http://www.enimerwsi.gr/2012/09/blog-post_1576.html
http://www.enimerwsi.gr/2012/09/blog-post_1576.html
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Γιατί μεταρρυθμιστικές προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν στον 
εξορθολογισμό των δαπανών υγείας, έχουν θεσμοθετηθεί. Το μόνο που 

χρειάζεται είναι να εφαρμόσει η Πολιτεία τους νόμους και τις υποχρεώσεις 

που προβλέπονται στο μνημόνιο, 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. Ενώ τελευταία φορά που καταβλήθηκαν ουσιαστικά χρήματα στη 
φαρμακοβιομηχανία ήταν το 2006. Από τότε, 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 για τις επιχειρήσεις. 
Μέσα στο πνιγηρό και αμφιβόλου νομιμότητας κλίμα, η Πολιτεία 

επικαλείται την εφαρμογή μηχανισμού μονομερούς κι οριζόντιας 
επιστροφής (claw back), το οποίο διακρίνεται για την αδιαφάνεια και τις 

σκοπιμότητές του. 
Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν προσφύγει κατά του μέτρου στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας, θεωρώντας ότι πρόκειται για "κόκκινη 

γραμμή" και δεν προτίθενται να το καταβάλλουν.  
 

Το χειρότερο όμως είναι πως με παράνομο και αδιαφανή τρόπο, η Πολιτεία 
δεν εκδίδει εδώ και δύο χρόνια Δελτίο Τιμών Φαρμάκων με αποτέλεσμα να 

μην έχουν οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα πρόσβαση σε νέες θεραπείες 
που όχι μόνο θα βοηθήσει τους ίδιους και τις οικογένειές τους να 

αποκτήσουν καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά την ίδια τη ζωή. 
 

Καταδικάζει στο όνομα του εξορθολογισμού και μείωση της δαπάνης 
υγείας σε αποκλεισμό των ασθενών από τις νέες θεραπείες, αλλά και τον 

ίδιο τον οικονομικό μηχανισμό υγείας σε εξαθλίωση μια και επιβαρύνεται 
με την πολιτική αυτή, η νοσοκομειακή περίθαλψη και δαπάνη (για την 

οποία δεν γίνεται κανένας λόγος). 
 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι υπόλοιποι πάροχοι υπηρεσιών 

υγείας Α΄ βάθμιας και Β΄βάθμιας περίθαλψης, οι οποίοι μετά την κυνική 
ομολογία του Αν. Υπουργού Υγείας κ. Μ. Σαλμά ότι ο ΕΟΠΥΥ χρεοκόπησε, 

αποφάσισαν την από κοινού επίσχεση παροχής υπηρεσιών υγείας προς τον 
ΕΟΠΥΥ από 8/10/2012 έως και 12/10/2012. Η κινητοποίηση θα λάβει την 

μορφή των επαναλαμβανόμενων πενθήμερων επισχέσεων εργασίας. 
Ανάλογα με τα παραγόμενα αποτελέσματα, θα προκύπτουν και οι 

ανάλογες συλλογικές αποφάσεις. 
 

Σύμφωνα με δηλώσεις τους, υπογραμμίζουν πως : «Οι ασφαλισμένοι του 
ΕΟΠΥΥ θα καλούνται πλέον να καταβάλλουν το 100% της αξίας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει του κρατικού τιμολόγιου. Στη συνέχεια 
δικαιούνται να απαιτήσουν την σχετική δαπάνη από το ταμείο τους, βάσει 

της υπ’ αριθμόν οικ.37097 εγκυκλίου που εκδόθηκε στις 30/08/2012 από 
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τον ΕΟΠΥΥ. Επιπροσθέτως ενημερώνουν την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ότι, θα 

προβούμε στη σύνταξη αναφορών για κάθε είδους ποινικό ή πειθαρχικό 
παράπτωμα που τυχόν τελέστηκε και τελείται σε βάρος μας, καθώς και στη 

δικαστική και εξώδικη άσκηση κάθε νομίμου και συμβατικού δικαιώματός 

μας. 
Η ώρα μηδέν έφτασε, δεν υπάρχουν περιθώρια για ολιγωρίες, όλοι οι 

ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας πήραμε αποφάσεις με 
μοναδικό σκοπό να αποτραπεί η τελική εξόντωση και ο αφανισμός του 

ιδιωτικού τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας από τις αυθαιρεσίες της 
διοίκησης του ΕΟΠΥΥ και της ηγεσίας του ΥΥΚΑ. 

Γνωρίζουμε καλά ότι θα έχουμε δίπλα μας την ελληνική κοινωνία, αυτές 
τις δύσκολες στιγμές, όπως αντίστοιχα, επί σειρά ετών, σταθήκαμε και θα 

συνεχίσουμε να στεκόμαστε και εμείς δίπλα της στις δύσκολες εποχές που 
περνά η Πατρίδα μας. Όλοι μαζί, ασφαλισμένοι και πάροχοι υπηρεσιών 

υγείας οφείλουμε να αξιώσουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που να 
σέβονται τον πολίτη και να εξασφαλίζουν στοιχειωδώς την δυνατότητα 

οικονομικής επιβίωσης στους λειτουργούς και τις επιχειρήσεις της υγείας.» 
 

πηγή : http://thewhitelotusway.blogspot.gr/2012/09/blog-post_28.html 
 
 

http://thewhitelotusway.blogspot.gr/2012/09/blog-post_28.html
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Θεματολογία:  
ΣΦΕΕ: Zητά συνάντηση με Σαμαρά 

Μέσο: 
http://gr.news.yahoo.com/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://gr.news.yahoo.com/%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-
z%CE%B7%CF%84%CE%AC-

%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%

83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-
%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-085500831--

finance.html 

Επιστολή με την οποία ζητά συνάντηση με τον πρωθυπουργό προκειμένου 
να τον ενημερώσει για την κατάσταση στον κλάδο ζητά ο Σύνδεσμος 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). Στην επιστολή αναφέρει:  
 

 
"Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,  

 

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος αναγνωρίζει τη 
μεγάλη προσπάθειά  

σας για τη διάσωση της οικονομίας και την παραμονή της χώρας στην 
Ευρωζώνη. Η ευθύνη  

σας είναι ιστορική και η προσοχή του ελληνικού λαού είναι στραμμένη 
επάνω σας.  

 
Ο ΣΦΕΕ είναι ο θεσμικός εκπρόσωπος της φαρμακοβιομηχανίας στη χώρα 

μας και  
εκπροσωπεί το 90% της αγοράς φαρμάκου, με:  

* Eντονη εξαγωγική δραστηριότητα, σε περισσότερες από εκατό (100) 
χώρες,  

* Περισσότερους από 15.000 επιστήμονες και στελέχη θυγατρικών 
πολυεθνικών και αμιγώς  

ελληνικών εταιρειών  

* Εγχώρια παραγωγή αξίας περί το 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση  
* Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ συνεισφορά στα ταμεία και την 

οικονομία  
* Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις σε παραγωγικές μονάδες και 

κλινικές μελέτες.  
 

Kύριε Πρωθυπουργέ,  
 

Ζητούμε επισήμως συνάντηση με εσάς και το επιτελείο σας προκειμένου 

http://www.enimerwsi.gr/2012/09/blog-post_1576.html
http://gr.news.yahoo.com/%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-z%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-085500831--finance.html
http://gr.news.yahoo.com/%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-z%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-085500831--finance.html
http://gr.news.yahoo.com/%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-z%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-085500831--finance.html
http://gr.news.yahoo.com/%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-z%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-085500831--finance.html
http://gr.news.yahoo.com/%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-z%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-085500831--finance.html
http://gr.news.yahoo.com/%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-z%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-085500831--finance.html
http://gr.news.yahoo.com/%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-z%CE%B7%CF%84%CE%AC-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-085500831--finance.html
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να σας  

ενημερώσουμε για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην αποτροπή 
διαμόρφωσης  

συνθηκών που είναι σίγουρο ότι θα πλήξουν το αμέσως επόμενο χρονικό 

διάστημα την  
πρόσβαση των πολιτών σε απαραίτητες θεραπείες και φάρμακα, τη 

βιωσιμότητα πολλών  
φαρμακευτικών επιχειρήσεων και την απασχόληση στον κλάδο.  

 
Το αίτημα αυτό είναι αποτέλεσμα συλλογικής απόφασης που ελήφθη στο 

πλαίσιο της  
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΦΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες 

με βασικό θέμα  
την αδιέξοδη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι φαρμακευτικές 

επιχειρήσεις, αλλά  
κυρίως συναισθανόμενοι την ανάγκη να πάρουμε αποφάσεις την κρίσιμη 

αυτή στιγμή όπου  
το σύστημα υγείας της χώρας μας απειλείται με κατάρρευση.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, σας αποστέλλουμε συνημμένως το Ψήφισμα της Γενικής 
Συνέλευσης, το οποίο αποτυπώνει την αγωνία όλων των επιχειρήσεων 

μελών του ΣΦΕΕ για τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η πολιτική υγείας 
στη χώρα μας, ο οποίος οδηγεί σε αδιέξοδο". 



 

[14] 
 

Θεματολογία:  
Επιστολή του ΣΦΕΕ στον Σαμαρά: «Θέλουμε συνάντηση»  

Μέσο: 

http://newpost.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://newpost.gr/post/156733/view/ 
 

 

Με επιστολή τους στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά τα μέλη του 
Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) ζητούν άμεσα 

συνάντηση μαζί του, ώστε να εκθέσουν λεπτομερώς τα αιτήματα του 
κλάδου.  

 
Αναλυτικά η επιστολή του ΣΦΕΕ στον πρωθυπουργό:     

 
«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,   

 
Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος αναγνωρίζει τη 

μεγάλη προσπάθειά σας για τη διάσωση της οικονομίας και την παραμονή 
της χώρας στην Ευρωζώνη. Η ευθύνη σας είναι ιστορική και η προσοχή 

του ελληνικού λαού είναι στραμμένη επάνω σας. 
 

Ο ΣΦΕΕ είναι ο θεσμικός εκπρόσωπος της φαρμακοβιομηχανίας στη χώρα 

μας και εκπροσωπεί το 90% της αγοράς φαρμάκου, με: 
 

- έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, σε περισσότερες από εκατό (100) 
χώρες,  

- περισσότερους από 15.000 επιστήμονες και στελέχη θυγατρικών 
πολυεθνικών και αμιγώς ελληνικών εταιρειών  

- εγχώρια παραγωγή αξίας περί το 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση  
- εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ συνεισφορά στα ταμεία και την 

οικονομία  
- εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις σε παραγωγικές μονάδες και 

κλινικές μελέτες.   
 

Kύριε Πρωθυπουργέ, 
 

Ζητούμε επισήμως συνάντηση με εσάς και το επιτελείο σας προκειμένου 

να σας ενημερώσουμε για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην 
αποτροπή διαμόρφωσης συνθηκών που είναι σίγουρο ότι θα πλήξουν το 

αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα την πρόσβαση των πολιτών σε 
απαραίτητες θεραπείες και φάρμακα, τη βιωσιμότητα 

πολλών φαρμακευτικών επιχειρήσεων και την απασχόληση στον κλάδο. 

http://newpost.gr/post/156733/view/
http://newpost.gr/post/156733/view/
http://newpost.gr/tag/%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%95/
http://newpost.gr/tag/%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%95/
http://newpost.gr/tag/%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%95/
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Το αίτημα αυτό είναι αποτέλεσμα συλλογικής απόφασης που ελήφθη στο 
πλαίσιο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΦΕΕ, η οποία 

πραγματοποιήθηκε χθες με βασικό θέμα την αδιέξοδη κατάσταση στην 

οποία έχουν περιέλθει οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, αλλά κυρίως 
συναισθανόμενοι την ανάγκη να πάρουμε αποφάσεις την κρίσιμη αυτή 

στιγμή όπου το σύστημα υγείας της χώρας μας απειλείται με κατάρρευση.  
 

Στο πλαίσιο αυτό, σας αποστέλλουμε συνημμένως το Ψήφισμα της Γενικής 
Συνέλευσης, το οποίο αποτυπώνει την  

αγωνία όλων των επιχειρήσεων μελών του ΣΦΕΕ για τον τρόπο με τον 
οποίο ασκείται η πολιτική υγείας στη χώρα μας, ο οποίος οδηγεί σε 

αδιέξοδο».  

 

http://newpost.gr/tag/%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%95/
http://newpost.gr/tag/%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%95/
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Θεματολογία:  
ΣΦΕΕ προς Σαμαρά: Αγωνία για κατάρρευση της υγείας  

Μέσο: 

http://www.newsbomb.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/238307/sfee-pros-samara-agonia-
gia-katarreysi-tis-ygeias?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed 

Η αγωνία όλων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων για το αδιέξοδο 

στο οποίο οδηγεί η πολιτική υγείας στη χώρα, αποτυπώνεται σε 
επιστολή του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 

στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. 

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και το επιτελείο του, 

ζήτησε και επισήμως ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 
(ΣΦΕΕ) με σημερινή επιστολή του, η οποία κοινοποιήθηκε και στις 

πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Υγείας. 

Στην επιστολή, σημειώνεται χαρακτηριστικά πως «ο Σύνδεσμος 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος αναγνωρίζει τη μεγάλη προσπάθειά 

σας για τη διάσωση της οικονομίας και την παραμονή της χώρας στην 

Ευρωζώνη. Η ευθύνη σας είναι ιστορική και η προσοχή του ελληνικού 
λαού είναι στραμμένη επάνω σας». 

Τονίζει παράλληλα, πως ο Σύνδεσμος είναι ο θεσμικός εκπρόσωπος της 

φαρμακοβιομηχανίας στη χώρα μας και εκπροσωπεί το 90% της αγοράς 
φαρμάκου, με: 

- έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, σε περισσότερες από εκατό (100) 
χώρες, 

- περισσότερους από 15.000 επιστήμονες και στελέχη θυγατρικών 

πολυεθνικών και αμιγώς ελληνικών εταιρειών 

- εγχώρια παραγωγή αξίας περί το 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση 

- εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ συνεισφορά στα ταμεία και την 

οικονομία 

- εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις σε παραγωγικές μονάδες και 
κλινικές μελέτες. 

Για τους λόγους αυτούς, ζητά επισήμως συνάντηση με τον Πρωθυπουργό 
και το επιτελείο του προκειμένου να ενημερώσουν για τα κρίσιμα ζητήματα 

http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/238307/sfee-pros-samara-agonia-gia-katarreysi-tis-ygeias?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/238307/sfee-pros-samara-agonia-gia-katarreysi-tis-ygeias?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
http://www.newsbomb.gr/ygeia/story/238307/sfee-pros-samara-agonia-gia-katarreysi-tis-ygeias?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A3
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
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με στόχο να αποτραπούν συνθήκες που δημιουργούνται από την πολιτική 

υγείας και οι οποίες θεωρείται σίγουρο ότι θα πλήξουν το αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα την πρόσβαση των πολιτών σε απαραίτητες θεραπείες 

και φάρμακα, τη βιωσιμότητα πολλών φαρμακευτικών επιχειρήσεων και 

την απασχόληση στον κλάδο. 

Σημειώνει ακόμη, ότι το αίτημα αυτό είναι αποτέλεσμα συλλογικής 
απόφασης που ελήφθη στο πλαίσιο της πρόσφατης Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης του ΣΦΕΕ, με βασικό θέμα την αδιέξοδη κατάσταση στην 
οποία έχουν περιέλθει οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, αλλά κυρίως με τη 

συναίσθηση ότι είναι ανάγκη για αποφάσεις την κρίσιμη αυτή στιγμή όπου 
το σύστημα υγείας της χώρας απειλείται με κατάρρευση 
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Θεματολογία:  
ΣΦΕΕ προς Σαμαρά: Αγωνία για κατάρρευση της υγείας 

Μέσο: 

http://www.news123.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.news123.gr/nea/newsgroup.php/2449204/ 
 

 

1)   ΣΦΕΕ προς Σαμαρά: Αγωνία για κατάρρευση της υγείας 

NewsBomb.gr   |    

Η αγωνία όλων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων για το αδιέξοδο στο 

οποίο οδηγεί η πολιτική υγείας στη χώρα, αποτυπώνεται σε επιστολή του 
Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος στον Πρωθυπουργό 

Αντώνη Σαμαρά. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και το 
επιτελείο του, ζήτησε και επισήμως ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) με σημερινή επιστολή του, η οποία 
κοινοποιήθηκε και στις πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών και 

Υγείας. Στην επιστολή, σημειώνεται χαρακτηριστικά πως «ο Σύνδεσμος 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος αναγνωρίζει τη μεγάλη προσπάθειά 
σας για τη διάσωση της οικονομίας και την παραμονή της χώρας στην 

Ευρωζώνη. Η ευθύνη σας είναι ιστορική και η προσοχή του... 
 Διαβάστε περισσότερα » 

 
 

2)   Επιστολή του ΣΦΕΕ στον Σαμαρά: «Θέλουμε συνάντηση» 

NewPost.gr   |    

Με επιστολή τους στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά τα μέλη του 

Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) ζητούν άμεσα 
συνάντηση μαζί του, ώστε να εκθέσουν λεπτομερώς τα αιτήματα του 

κλάδου. Αναλυτικά η επιστολή του ΣΦΕΕ στον πρωθυπουργό: «Αξιότιμε 
κύριε Πρωθυπουργέ, Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος 

αναγνωρίζει τη μεγάλη προσπάθειά σας για τη διάσωση της οικονομίας και 
την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Η ευθύνη σας είναι ιστορική και 

η προσοχή του ελληνικού λαού είναι στραμμένη επάνω σας. Ο ΣΦΕΕ είναι 
ο θεσμικός εκπρόσωπος της φαρμακοβιομηχανίας στη χώρα μας και 

εκπροσωπεί το 90% της αγοράς φαρμάκου, με: - έντονη εξαγωγική 

δραστηριότητα, σε περισσότερες...  Διαβάστε περισσότερα » 
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