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Τίτλος : 
Κωνσταντίνος Φρουζής: "Θέλουμε περισσότερη 
διαφάνεια στην Υγεία" 
 
Μέσο :  
http://www.palo.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.palo.gr/cluster/articles/ygeia/706/?clid=5770720 

Με καζάνι που βράζει μοιάζει ο χώρος της Υγείας το τελευταίο διάστημα, 

με όλους τους παράγοντες του χώρου να στήνουν στον τοίχο την 
κυβέρνηση. Ο Κωνσταντίνος Φρουζής , πρόεδρος του Συνδέσμου 

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος ( ΣΦΕΕ ) αναλύει στο in.gr Υγεία 
τις θέσεις των εταιρειών του κλάδου του Φαρμάκου, επισημαίνοντας ότι "η 

Πολιτεία στερεί στην ουσία από ασθενείς με σοβαρές παθήσεις, ζωτικά για 
την υγεία τους φάρμακα και θεραπείες". Κύριε Φρουζή, για να 

μπορέσουμε να αντιληφθούμε το μέγεθος του κλάδου που εκπροσωπείτε, 
σκιαγραφήστε μας τον κύκλο εργασιών των μελών του ΣΦΕΕ και τον 

αριθμό των παραγωγικών μονάδων αλλά και εργαζομένων, επί ελληνικού 
εδάφους. Κύκλος εργασιών του 2010 ήταν 5,1 δισ. ευρώ. Στην Ελλάδα 

υπάρχουν 14 παραγωγικές μονάδες και οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις 
απασχολούν 13.000 άμεσα εργαζόμενους υψηλού επιπέδου και... 

 

 

http://health.in.gr/news/healthpolicies/article/?aid=1231215908
http://health.in.gr/news/healthpolicies/article/?aid=1231215908
http://www.palo.gr/cluster/articles/ygeia/706/?clid=5770720
http://www.palo.gr/cluster/articles/ygeia/706/?clid=5770720
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Τίτλος : 
ΣΦΕΕ: Να εξαιρεθούν κατηγορίες σοβαρών ασθενών από 
τη συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία 

Μέσο :  
http://oloigiaolous.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://oloigiaolous.gr/site/%CF%83%CF%86%CE%B5%CE%B5-

%CE%BD%CE%B1-
%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B8%CE%

BF%CF%8D%CE%BD-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%

AF%CE%B5%CF%82-
%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CF%81%CF%8E/ 

 

Αντίθετο, όπως φαίνεται, βρίσκει και το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) η ξαφνική απόφαση του υπουργείου Υγείας 

να θέση σε εφαρμογή το μέτρο της συνταγογράφησης με βάση τη 
δραστική ουσία σε όλα τα σκευάσματα. 

Πηγές του υπουργείου λένε ότι η ηγεσία εστιάζει στην επιστολή 
διαμαρτυρίας που έλαβε από το ΣΦΕΕ, όπου τους διευκρινίζεται ένα 

σημαντικό λάθος ως προς την εφαρμογή. 

Όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο ΣΦΕΕ, η εφαρμογή για να είναι σωστή 
πρέπει να γίνει όπως σε όλες τις χώρες που ισχύει αυτό το μέτρο για να μη 

θίγονται οι ασθενείς.  

Συγκεκριμένα πρέπει να εξαιρεθούν κατηγορίες ασθενών όπως οι ψυχικές 

παθήσεις γιατί κινδυνεύουν με απαρίθμηση της θεραπείας τους καθώς και 
άλλοι ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας που η ρύθμιση με 

συγκεκριμένα φάρμακα είναι ουσιώδους σημασίας για παράδειγμα οι 
διαβητικοί. 

Ο ΣΦΕΕ πρότεινε στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, να συσταθεί άμεσα 
μια ειδική επιστημονική επιτροπή στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουν 

εκπρόσωποι όλης της φαρμακοβιομηχανίας, δηλαδή και του ΣΦΕΕ και του 
ΠΕΦ, και η οποία θα ορίσει τα κριτήρια για το ποιες ασθένειες πρέπει να 

εξαιρούνται. 
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Μην ξεχνάμε ότι φάρμακα τόσο σοβαρών ασθενειών όπως τα 

διαβητολογικά, τα ογκολογικά κ.λπ. είναι στον κατάλογο μηδενικής 

συμμετοχής και λογικά δεν πρέπει να αναγκάζονται πλέον οι ασθενείς να 
πληρώνουν.  

Επίσης, ο ΣΦΕΕ επισημαίνει ότι, προκειμένου να αποφευχθεί ο αθέμιτος 

ανταγωνισμός στη φαρμακευτική αγορά πρέπει το υπουργείο να θεσπίσει 
μια χαμηλή ασφαλιστική τιμή ικανή να την αντέξουν οι ασθενείς αλλά και 

οι επιχειρήσεις η οποία θα λειτουργεί ως κατώτατο όριο πέραν του οποίου 
δεν θα πέφτει η τιμή αποζημίωσης. 

Και τέλος, ένα πολύ σημαντικό σημείο που χρίζει ιδιαίτερης προσοχής είναι 
ότι στην επιστολή του ο ΣΦΕΕ επισημαίνει στους αρμόδιους του 

υπουργείου ότι στον αναρτημένο κατάλογο των σκευασμάτων τους 
παρατηρούνται πολλά λάθη τιμών και ζητούν την άμεση διόρθωσή τους. 
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Τίτλος : 
Πετούν στο δρόμο τους ψυχικά ασθενείς  
Μέσο :  
http://e-dromos.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://e-
dromos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=9745:%CF%80%C

E%B5%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-
%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF-

%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-
%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AC-

%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%
82&Itemid=75 

 

Την είσοδο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης απέκλεισαν την 
Τρίτη το πρωί οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, εμποδίζοντας παράλληλα 

τον διοικητή να εισέλθει στο χώρο. 
Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τις περικοπές στην Υγεία καθώς και για 

τη συγχώνευση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου με το Νοσοκομείο 

Παπανικολάου. Όπως τονίζουν, η εξέλιξη αυτή πρόκειται να επιφέρει 
δραματικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας με τη μείωση των κρεβατιών, 

κατά συνέπεια και των θέσεων εργασίας. 
Διαμαρτυρία πραγματοποίησαν και οι πρώην ασθενείς, εργαζόμενοι πλέον 

στους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ 
Δυτικής Θεσσαλονίκης), στο Εργαστήρι Κεραμικής «Πυξίδα», στο 

Κορνιζοποιείο, στη Μονάδα Ανακύκλωσης «Πρωτέας», στη «Μονάδα 
Πρασίνου» καθώς και στο Κέντρο Ημέρας, αντιδρώντας στην 9μηνη 

καθυστέρηση της πληρωμής του ήδη μειωμένου «Κινήτρου των 
ασθενών», το οποίο συνιστά γι’ αυτούς ένα ελάχιστο εισόδημα για τις 

βασικές τους ανάγκες. Οι εργαζόμενοι στα ΚΟΙΣΠΕ κατέθεσαν ψήφισμα 
στο οποίο αναφέρουν συγκεκριμένα ότι «Η ψυχική νόσος μπορεί να 

παρουσιαστεί στον καθένα χωρίς διακρίσεις. Εμείς που αντιμετωπίζουμε 
την ασθένεια είμαστε ισότιμοι με τον υπόλοιπο κόσμο. Με θάρρος και 

αξιοπρέπεια ζητάμε την υποστήριξη της Πολιτείας. Για τους περισσότερους 

από εμάς το Κίνητρο αποτελεί θέμα επιβίωσης σε μία κοινωνία που νοσεί». 
Ψήφισμα κατέθεσαν και οι ασθενείς στο Κέντρο Ημέρας εκφράζοντας την 

οργή τους και τη θλίψη τους για την αντιμετώπιση της Πολιτείας στο 
ζήτημα της ψυχικής νόσου. «Τα άτομα με ψυχική νόσο δεν στερούνται 

λογικής, συναισθημάτων και αξιοπρέπειας. Η αντιμετώπιση του κράτους 
προς εμάς είναι απαξιωτική, καθώς μας συμπεριφέρεται σαν παιδιά ενός 

κατώτερου Θεού. Για πολλούς από εμάς το Κίνητρο είναι θέμα επιβίωσης 
και δικαίωμά μας» αναφέρουν οι ασθενείς ζητώντας την άμεση καταβολή 

του Κινήτρου. 

http://e-dromos.gr/
http://e-dromos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=9745:%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82&Itemid=75
http://e-dromos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=9745:%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82&Itemid=75
http://e-dromos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=9745:%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82&Itemid=75
http://e-dromos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=9745:%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82&Itemid=75
http://e-dromos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=9745:%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82&Itemid=75
http://e-dromos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=9745:%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82&Itemid=75
http://e-dromos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=9745:%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82&Itemid=75
http://e-dromos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=9745:%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82&Itemid=75
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Οι εργαζόμενοι στο ΨΝΘ κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας τους 

απέκλεισαν τα ταμεία των Εξωτερικών Ιατρείων, επιτρέποντας τη δωρεάν 

εξέταση στους ασθενείς. Μετά από γενική συνέλευση που 
πραγματοποιήθηκε στο Ψυχιατρείο αποφασίστηκε η κλιμάκωση των 

κινητοποιήσεων με τον αποκλεισμό της εισόδου του νοσοκομείου κάθε 
Τρίτη και Πέμπτη και την αναστολή κάθε διοικητικής πράξης. Κατά τη 

διάρκεια των κινητοποιήσεων οι ασθενείς θα μπορούν να επισκέπτονται 
κανονικά το νοσοκομείο και μάλιστα χωρίς την καταβολή του εξέταστρου 

των 5 ευρώ. Στη συνέλευση αποφασίστηκε ακόμη να προταθεί 
διαμαρτυρία των υγειονομικών όλων των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης 

την ερχόμενη Πέμπτη 4 Οκτωβρίου, μέρα πανελλαδικής στάσης εργασίας 
για τους υγειονομικούς, στην είσοδο της Υγειονομικής Περιφέρεια (ΥΠΕ) 

Κεντρικής Μακεδονίας στην Αριστοτέλους με στόχο να γίνει ανοιχτή 
συνέλευση υγειονομικών. 
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Τίτλος : 
Ύποπτα παιχνίδια της τρόικας στην πλάτη του ελληνικού 
λαού 

Μέσο :  

http://on-news.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://on-
news.gr/2012/10/02/%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%84%CE

%B1-
%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%

B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AC/ 

Η κυβέρνηση συμφωνεί. ΟΛΟΙ οι εμπλεκόμενοι συμφωνούν. ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, για τη διασφάλιση του υπέρτατου αγαθού, της Υγείας του 

Έλληνα πολίτη, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υιοθετηθεί η 

συνταγογράφηση φαρμάκων με μόνο κριτήριο τη δραστική και τη 
φτηνότερη τιμή. 

Η τρόικα, όμως, το χαβά της! Χωρίς καμία αιτιολόγηση, χωρίς να δίνει 

λογαριασμό σε κανέναν, επιμένει στο αδιανόητο: Να συνταγογραφείται 
μόνο η δραστική, ο γιατρός να μην αναγράφει καν συγκεκριμένο φάρμακο 

πάνω στη συνταγή και να ταΐζουμε τον Έλληνα ασθενή με το φθηνότερο –
και πλέον αμφιλεγόμενο ποιοτικά- φάρμακο παγκοσμίως. 

Η τρόικα, με μια συμπεριφορά κονκισταδόρα, δεν επιχειρηματολογεί καν 
για να δικαιολογήσει την –παντελώς αναιτιολόγητη- επιμονή της στη 

δραστική ουσία. Δεν απαντά καν στα καταλυτικά επιχειρήματα ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ (κυβέρνηση, υπουργείο Υγείας, γιατροί, φαρμακοποιοί, 

φαρμακοβιομηχανία): 

Η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική, χωρίς καν να γράφει ο γιατρός 
επωνυμία συγκεκριμένου φαρμάκου στη συνταγή, θα οδηγήσει –

υποχρεωτικά- όλους τους Ελληνες ασθενείς στο φθηνότερο ανώνυμο 

γενόσημο. Δε θα έχουμε άλλη επιλογή. Θα μας ταΐζουν, δηλαδή, φάρμακα 
που παράγονται σε τριτοκοσμικές χώρες (όπως η Ινδία, η Κίνα, το Ισραήλ, 

το Πακιστάν κ.α.), χωρίς ελέγχους και υπό αδιευκρίνιστες ποιοτικές 
συνθήκες. Τέτοια σκευάσματα, μάλιστα, έχουν συχνά απασχολήσει τις 

αμερικανικές και ευρωπαϊκές αρχές του φαρμάκου, με σοβαρά 
προβλήματα, ακόμη και ανεπιθύμητων προσμίξεων! Τα ανεξέλεγκτα αυτά 

ανώνυμα γενόσημα, που δεν υπόκεινται στους αυστηρούς ποιοτικούς 

http://on-news.gr/2012/10/02/%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AC/
http://on-news.gr/2012/10/02/%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AC/
http://on-news.gr/2012/10/02/%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AC/
http://on-news.gr/2012/10/02/%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AC/
http://on-news.gr/2012/10/02/%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AC/
http://on-news.gr/2012/10/02/%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AC/
http://on-news.gr/2012/10/02/%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AC/
http://on-news.gr/2012/10/02/%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AC/
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ελέγχους των ευρωπαϊκών και ελληνικών πρωτοτύπων και επώνυμων 

γενοσήμων, είναι –ουσιαστικά- φάρμακα «περίπου» ίδια με αυτό που 

πραγματικά θέλει να συνταγογραφήσει ο γιατρός. Δεν έχουν καν την ίδια 
τη δραστική ουσία σε ακριβώς ίδιο ποσοστό. Ετσι, αφού κάθε ασθένεια και 

κάθε ασθενής είναι απόλυτα ξεχωριστή περίπτωση (διαφορετικό ιστορικό, 
διαφορετικές συνθήκες κ.λπ.) τα ανώνυμα αυτά γενόσημα –mage in 

Bangladesh, για παράδειγμα…- είναι πολύ πιθανό είτε να μην θεραπεύουν 
την πάθηση, είτε και να προκαλούν ανεπιθύμητες παρενέργειες. Σαν να 

μην έφτανε ότι ουσιαστικά η τρόικα παίζει με την Υγεία τη δική μας και 
των παιδιών μας, με την τουλάχιστον περίεργη εμμονή της στη δραστική, 

ούτε καν ο –υποτιθέμενος- στόχος της για μείωση των δημόσιων δαπανών 
δεν επιτυγχάνεται. Διότι, με τη δραστική θα επικρατήσουν πλήρως τα 

ανώνυμα γενόσημα που παράγονται στον Τρίτο Κόσμο, αφού –όταν το 
μόνο κριτήριο θα είναι η πάμφθηνη τιμή- τα ελληνικά επώνυμα και 

ποιοτικά γενόσημα δε θα μπορούν να ανταγωνιστούν, καθώς η ελληνική 
φαρμακοβιομηχανία είναι υποχρεωμένη να πληροί τα αυστηρά ευρωπαϊκά 

στάνταρ ποιότητας. Ετσι, τα ελληνικά φάρμακα θα είναι ακριβότερα από 

τα πάμφθηνα και ποιοτικώς αμφιλεγόμενα τριτοκοσμικά και, νομοτελειακά, 
θα πεταχτούν έξω από τα φαρμακεία. Και η ελληνική φαρμακοβιομηχανία 

θα κλείσει. Τα τριτοκοσμικά σκευάσματα των ξένων πολυεθνικών θα 
μονοπωλήσουν άμεσα την αγορά, αφού πια θα παίζουν χωρίς 

ανταγωνισμό. Και, βέβαια, οι ξένες πολυεθνικές –όταν θα παίζουν μόνες 
τους στην αγορά- θα εκτοξεύσουν τις τιμές τους στα ύψη, 

πολλαπλασιάζοντας τελικά τις δημόσιες δαπάνες για το φάρμακο! 
Επιπλέον, το λουκέτο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας θα έχει ολέθριες 

επιπτώσεις σε τρία ακόμη μέτωπα: α) θα μείνουν στο δρόμο οι 20.000 
οικογένειες που ζουν σήμερα από τον κλάδο, β) οι νέοι Έλληνες 

επιστήμονες που θα απολυθούν θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν στο 
εξωτερικό και η χώρα μας θα χάσει πολύτιμο πνευματικό κεφάλαιο, γ) ο 

κρατικός προϋπολογισμός –σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για την ελληνική 
οικονομία- θα επιβαρυνθεί με εκατομμύρια, από τα χιλιάδες επιδόματα 

ανεργίας και την απώλεια εσόδων από τη φορολόγηση των υγιών μέχρι 

σήμερα επιχειρήσεων.  

Πλέον, ακόμη και ο πιο καλόπιστος αδυνατεί να δικαιολογήσει την εμμονή 
της τρόικας σε ζητήματα που αποδεδειγμένα μόνο ζημία μπορεί να 

προκαλέσουν ακόμη και στο ίδιο το –υποτιθέμενο- ζητούμενο των 
δανειστών μας, τη μείωση των δημοσίων δαπανών. Πόσο μάλλον, αφού με 

τα μέχρι σήμερα μέτρα στον τομέα του φαρμάκου έχει ήδη 
προϋπολογιστεί ότι «πιάνουμε» το στόχο και η δαπάνη στο συγκεκριμένο 

κλάδο περιορίζεται σε ποσοστό πάνω από το 51%! Ένα ποσοστό πολύ 
μεγαλύτερο από όλους τους άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, 

όπως καταγράφουν τα επίσημα στοιχεία. 

Όταν, λοιπόν, ο στόχος περιορισμού της δαπάνης έχει ήδη καλυφθεί, όταν 

τα επιχειρήματα είναι αποστομωτικά, όταν είναι σαφές ότι τα μέτρα στα 
οποία επιμένουν οι ξένοι θα θέσουν σε κίνδυνο την ίδια την Υγεία και τη 
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ζωή του Έλληνα πολίτη, θα λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση αύξησης 

και όχι μείωσης της δημόσιας δαπάνης, θα αφήσουν 20.000 οικογένειες 

στο δρόμο και θα αφανίσουν έναν κλάδο που διεθνείς μελέτες έχουν 
αναδείξει ως ένα από τα τέσσερα «ανερχόμενα αστέρια» της ελληνικής 

οικονομίας στα οποία πρέπει να βασιστεί η έξοδος από την κρίση… Όταν 
συνδυάζονται όλα αυτά τα παράλογα… τότε κάτι άλλο συμβαίνει. 

Αγνόησαν ακόμη και τη μεγάλη συμφωνία του υπουργείου Υγείας με τη 
φαρμακοβιομηχανία, βάσει της οποίας η τελευταία δέχτηκε να βάλει πλάτη 

για ακόμη μια φορά και να προχωρήσει σε σημαντικότατες μειώσεις των 
τιμών των φαρμάκων, ανακουφίζοντας τόσο τον κρατικόnbsp; κορβανά, 

όσο και τον Έλληνα πολίτη. Αλλά ούτε αυτό δε θέλουν, όπως 
αποδεικνύεται! 

Όταν δεν υπάρχει λογική εξήγηση, όταν η εμμονή είναι αδικαιολόγητη, 
τότε όπως είπαμε –πολύ απλά- κάτι άλλο συμβαίνει. Και αυτό το άλλο 

είναι ύποπτό. Και αυτό το άλλο παραπέμπει στο χτεσινό δημοσίευμα του 
Spiegel, που ζητούσε –ακόμη και το ίδιο το γερμανικό περιοδικό!- τη 

διάλυση της τρόικας, γιατί παίζει περίεργα πολιτικά παιχνίδια. 

Δεν υπάρχει πιο τρανή απόδειξη για το συμπέρασμα του Spiegel από αυτά 
που συμβαίνουν με το φάρμακο στην Ελλάδα. Με βάση τα όσα 

περιγράψαμε και παραπάνω, άλλη εξήγηση δεν υπάρχει. Η τρόικα, είτε 
εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα πολυεθνικών που επιθυμούν να κλείσουν 

την ελληνική φαρμακοβιομηχανία και να αλώσουν την αγορά, είτε 

χρησιμοποιεί την Ελλάδα ως πειραματόζωο, αντιμετωπίζει το λαό της σαν 
αναλώσιμο: ανθρώπους που δεν νοιάζει την τρόικα ακόμη κι αν πεθάνουν 

(ακόμη κι αν πεθάΝΟΥΜΕ), αρκεί να κάνουν αυτοί τα πειράματά τους και 
να τα εφαρμόσουν στην επόμενη χώρα που θα έχει την ατυχία να πέσει 

στα νύχια τους. 

Ο,τι από τα δύο και να ισχύει, τώρα είναι η ώρα της ευθύνης. Μέχρι 
στιγμής, τόσο ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος, όσο και ο 

πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έχουν κρατήσει –απαρέγκλιτα- στάση 
υπέρ των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Έχουν βάλει μοναδική τους 

προτεραιότητα τη διασφάλιση της Υγείας, της δικής μας και των παιδιών 

μας, και –μπροστά στο υπέρτατο αγαθό- δεν έχουν υποχωρήσει σπιθαμή 
απέναντι στις παράλογες απαιτήσεις της τρόικας. Οπως οφείλουν, δηλαδή. 

Τώρα, όμως, που το πράγμα οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, στις 

διαπραγματεύσεις υπουργείου Υγείας και τρόικας (εξαιτίας της παράλογης 
εμμονής της τελευταίας), τώρα είναι η πιο κρίσιμη στιγμή. 

Ο κ. Σαμαράς έχει, ως σήμερα, σταθεί απολύτως στο ύψος των 
περιστάσεων και όλα δείχνουν ότι δε θα υποκύψει στις πιέσεις των ξένων, 

θυσιάζοντας την ίδια την Υγεία ενός ολόκληρου λαού. Όμως, επειδή 
ακριβώς οι στιγμές είναι τόσο κρίσιμες, ο πρωθυπουργός γνωρίζει καλά 

ότι, αν επιτρέψει αυτό τον Αρμαγεδδώνα που φέρνει η τρόικα για να 
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εξυπηρετήσει ξένα συμφέροντα, θα είναι και η κυβέρνησή του υπόλογη 

απέναντι στον ελληνικό λαό. 
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Τίτλος : 
ΕΟΠΥΥ: Θέρισε… ό,τι έσπειρε η κυβέρνηση!  

 

Μέσο :  

http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-
post_5570.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 
Tου Στέφανου 
Κοτζαμάνη  

 

Πλήρης επιβεβαίωση του δημοσιεύματος του Euro2day.gr της 
προηγούμενης εβδομάδας για τις κυβερνητικές γκάφες στον ΕΟΠΥΥ 

προκύπτει μετά τα στοιχεία που παρέθεσε χθες ο Σύνδεσμος Ελληνικών 
Κλινικών.  

 
Η ουσία είναι πως ένα τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα στον χώρο της υγείας 

προχώρησε με οργάνωση στο πόδι και κυρίως με προϋπολογισμό που 

εξαρχής ήταν απολύτως βέβαιο ότι δεν θα έβγαινε ούτε με σφαίρες.  
 

Έτσι, στα τέλη του 2011, ο ΕΟΠΥΥ είχε εκτιμήσει για τη φετινή χρονιά 
δαπάνες της τάξεως των 7,48 δισ. ευρώ για τα τέσσερα βασικά 

ασφαλιστικά ταμεία που θα απορροφούσε (ΟΠΑΔ, ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ).  
 

Στη συνέχεια όμως (προϋπολογισμός 2012) το ποσό αυτό έπεσε στα 5,83 
δισ. ευρώ, κάποια στιγμή αργότερα στα 5,5 δισ. ευρώ και τώρα ο στόχος 

δαπανών για το 2012 έχει ψαλιδιστεί σε κάτι λιγότερο από 4,5 δισ. ευρώ!  
 

Την ίδια περίοδο όπου αποφασιζόταν τόσο μεγάλο ψαλίδι στις δαπάνες του 
ΕΟΠΥΥ, ο οργανισμός ενσωμάτωνε και άλλα δύο ασφαλιστικά ταμεία, 

αναλαμβάνοντας δηλαδή επιπρόσθετες υποχρεώσεις…  
 

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ένα μέρος των κρατήσεων υπέρ 

ΕΟΠΥΥ δεν έφτανε στον οργανισμό (ώστε να αποκτήσει κάποια 
ρευστότητα), αλλά πολύ συχνά παρακρατείτο από τα ασφαλιστικά ταμεία 

προκειμένου να καταβληθούν συντάξεις… 
 

 
Το οξύμωρο μάλιστα είναι ότι στο ψαλίδι των προϋπολογισθεισών 

δαπανών συμπεριελήφθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (κρατικά 

http://medispin.blogspot.gr/
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5570.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5570.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5570.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5570.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5570.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://www.euro2day.gr/specials/opinions/132/articles/729550/34824.link
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νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα κ.λπ.) εκτός από τον 

τομέα του φαρμάκου, για τον οποίο το σχετικό κονδύλι αυξήθηκε!  

 
Στο όλο αλαλούμ έρχεται -σύμφωνα με καταγγελίες παραγόντων του 

κλάδου- και η στάση που υιοθέτησε η κυβέρνηση, επιλέγοντας να 
πληρώνει κατά προτεραιότητα τους φαρμακοποιούς και να αφήνει πολύ 

πιο πίσω τους υπόλοιπους ιδιωτικούς φορείς υγείας.  
 

Με βάση πρόχειρες εκτιμήσεις, το ελληνικό δημόσιο οφείλει συνολικά 
γύρω στο 1 δισ. ευρώ στις ιδιωτικές κλινικές (800 εκατ. έως τις 

31/12/2011 και 200 εκατ. ο ΕΟΠΥΥ έως τις 31/8/2012) και πάνω από 700 
εκατ. ευρώ στα διαγνωστικά κέντρα και στα εργαστήρια (570 εκατ. ευρώ 

έως το 2011 και 150 εκατ. έως τον φετινό Αύγουστο). Μεγάλα υπόλοιπα 
υπάρχουν και προς τους συνεργαζόμενους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ.  

 
Το ύψος των μεγάλων αυτών καθυστερήσεων έχει φέρει στα πρόθυρα της 

πτώχευσης τους περισσότερους φορείς της ιδιωτικής υγείας, ιδίως όταν το 

Δημόσιο δεν έχει δεχτεί μέχρι σήμερα να γίνονται συμψηφισμοί 
υποχρεώσεων μεταξύ κράτους και ιδιωτικών εταιρειών.  

 
Έτσι, πολλές ιδιωτικές κλινικές αδυνατούν να αγοράσουν φάρμακα και 

τρόφιμα, ενώ οι περισσότερες εταιρείες οφείλουν μεγάλα ποσά σε 
προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία και εργαζόμενους.  

 
Άλλο παράδειγμα είναι η ύπαρξη διαγνωστικών κέντρων που δανείστηκαν 

την τελευταία διετία από ιδιωτική τράπεζα έναντι των απαιτήσεων αυτών 
και σήμερα έχουν δει τα έξοδα χρηματοδότησής τους να υπερκαλύπτουν 

με άνεση τα όποια περιθώρια κέρδους των εργασιών τους.  
 

Οι ιδιωτικές κλινικές, τέλος, όχι μόνο θεωρούν απαράδεκτη την πρόταση 
του υπουργείου για μείωση των ΚΕΝ (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια) κατά 

50% (ή και 90% για τον ΟΓΑ), αλλά κι εκτιμούν πως ο ορισμός των ΚΕΝ 

έγινε στο πόδι από το υπουργείο, και μάλιστα χωρίς να υπολογιστεί το 
κόστος του προσωπικού.  

 
Ζήτησαν λοιπόν ισονομία έναντι των κρατικών νοσοκομείων, καθώς οι 

ιδιωτικές κλινικέςεπιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό μόνο με τα 
ΚΕΝ, όταν τα δημόσια νοσοκομεία επιβαρύνουν το δημόσιο ταμείο με τα 

ΚΕΝ, συν τους μισθούς των εργαζομένων, συν τα ελλείμματά τους.  
 

EURO2DAY.GR 
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Σε κοινή συνεδρίαση κατεβαίνουν αύριο οι πρόεδροι όλων των 
επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας, προκειμένου να 

αντιδράσουν από κοινού στα προωθούμενα φορολογικά μέτρα και στην 
υπαγωγή των Ταμείων τους στον ΕΟΠΠΥ. 

 
ΥΓΕΙΑ 02/10 

Σχετικό κάλεσμα για τη συνεδρίαση, που θα γίνει στα γραφεία του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, απηύθυνε η Συντονιστική Επιτροπή των 

δικηγορικών συλλόγων προς τους εκπροσώπους των μηχανικών, ιατρών, 
οδοντιάτρων, συμβολαιογράφων, φαρμακοποιών κ.λπ. 

Στη σύσκεψη οι επιστημονικοί-επαγγελματικοί φορείς θα συντονίσουν τη 
δράση τους για συγκρότηση ενιαίου μετώπου κατά των προωθούμενων 

φορολογικών μέτρων, τονίζοντας ότι αυτά «πλήττουν με τρόπο βάναυσο, 
ιστορικά πρωτοφανή και κοινωνικά άδικο» τους κλάδους τους. 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_9252.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_9252.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_9252.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_9252.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27340&subid=2&pubid=129168280&mmid=41983842#videotop
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Φάρμακα για εγκεφαλικό είχαν χορηγηθεί σε ηλικιωμένο ο οποίος δεν είχε 

υποστεί ποτέ εγκεφαλικό. Το φαινόμενο αυτό διαπιστώθηκε από κλιμάκιο 
της ...κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου Νεάπολης- Συκεών που 

επισκέφτηκε ασθενείς στο πλαίσιο του προγράμματος «Κατ’ οίκον 
ιατρός».... 

 
Αρκετοί ηλικιωμένοι διέθεταν στο σπίτι τους δεκάδες ληγμένα σκευάσματα 

τα οποία είχαν προμηθευτεί από ανασφάλεια και από φόβο μήπως μείνουν 
χωρίς φάρμακα, ενώ σε ορισμένους ασθενείς είχαν χορηγηθεί διάφορα 

φάρμακα και αντικαταθλιπτικά τα οποία δεν είχαν ανάγκη.  

 
Το πρόγραμμα «Κατ΄ οίκον ιατρός» λειτουργεί από τον περασμένο Μάιο, 

στο πλαίσιο των κοινωνικών δομών του δήμου Νεάπολης –Συκεών, με 
στόχο τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών οι οποίοι είναι 

χρονίως πάσχοντες, κατάκοιτοι ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία που 
δυσκολεύονται να μετακινηθούν.  

 
Τα άτομα που εντάσσονται στο πρόγραμμα των επισκέψεων εντοπίζονται 

μέσα από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» το οποίο υλοποιεί το 
Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του δήμου 

Νεάπολης –Συκεών αλλά και μέσα από τα 9 ΚΑΠΗ που λειτουργούν στο 
δήμο. 

 
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κατ΄ οικόν ιατρός» κλιμάκιο 

στελεχωμένο από παθολόγο και νοσηλεύτρια, πραγματοποίησε από τον 

περασμένο Μάιο μέχρι σήμερα περισσότερες από 330 επισκέψεις. Η κάθε 
ιατρική επίσκεψη διαρκεί περίπου 45 λεπτά της ώρας και ο ασθενής 

εξετάζεται από γιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος εκτός από 
την ιατρική εξέταση ελέγχει το οικογενειακό του ιστορικό και την 

φαρμακευτική αγωγή και συνταγογραφεί τα φάρμακα που έχει ανάγκη ο 
πάσχων. 

 
Εφόσον ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε αιματολογικές εξετάσεις η 

αιμοληψία γίνεται από τη νοσηλεύτρια του κλιμακίου και όταν ο ασθενής 

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5006.html
http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5006.html
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δεν έχει τη δυνατότητα να αποστείλει το δείγμα του αίματος στο 

μικροβιολογικό εργαστήριο τη μεταφορά αναλαμβάνει κάποιο άτομο από 

το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». 
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Τίτλος : 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΗΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ  

Μέσο :  
 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με αφορμή επανειλημμένα δημοσιεύματα σχετικά με το θέμα της 

αλλαγής ηγεσίας στον ΕΟΠΥΥ , ο πρόεδρος του Π.Φ.Σ κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου δήλωσε 
πως «δεν έχει γίνει καμιά απολύτως συνεννόηση με την Κυβέρνηση για το θέμα αυτό» 

 

Δημοσίευμα: 

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΜε αφορμή επανειλημμένα δημοσιεύματα σχετικά με το θέμα της 

αλλαγής ηγεσίας στον ΕΟΠΥΥ , ο πρόεδρος του Π.Φ.Σ κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου δήλωσε 

πως «δεν έχει γίνει καμιά απολύτως συνεννόηση με την Κυβέρνηση για το θέμα αυτό» 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Με αφορμή επανειλημμένα δημοσιεύματα σχετικά με το θέμα 

της αλλαγής ηγεσίας στον ΕΟΠΥΥ , ο πρόεδρος του Π.Φ.Σ κ. 
Θεόδωρος Αμπατζόγλου δήλωσε πως «δεν έχει γίνει καμιά 
απολύτως συνεννόηση με την Κυβέρνηση για το θέμα 
αυτό» 
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Τίτλος : 
Ο Μ Σαλμάς θα Ξεκληρίσει τους Νεφροπαθείς  

Μέσο :  

http://epnm.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://epnm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=229:20
12-10-02-11-19-43&catid=3:heath 

 

 

Μπορείτε να δείτε το video στο παρακάτω link 

http://youtu.be/1g9Hg-xxQs0 

Σήμερα Κυριακή 30 Σεπτέμβρη ο. αν.Υπουργός Υγείας Μ.Σαλμάς μίλησε 

στη Νετ με πιο τρόπο θα μας Ξεκληρίσει. 
Πως είπατε; καθόσαστε στις καρέκλες σας; Είχατε τη γνώση και δε κάνατε 

τίποτε με τις υγείας μας 

http://epnm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=229:2012-10-02-11-19-43&catid=3:heath
http://epnm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=229:2012-10-02-11-19-43&catid=3:heath
http://epnm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=229:2012-10-02-11-19-43&catid=3:heath
http://youtu.be/1g9Hg-xxQs0
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Τίτλος : 
25/9/2012 Μ. Σαλμάς: "Δεν έχω πλέον να σας πληρώσω, 
νοσηλεύετε κατά βούληση" 

Μέσο :  

http://www.isx.gr/ 
  

Δημοσίευμα: 
http://www.isx.gr/content/2592012-%CE%BC-
%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-

%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%AD%CF%87%CF%89-
%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-

%CF%83%CE%B1%CF%82-
%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CF%83%CF%89-

%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%
B5%CF%84%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-

%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7 

 

Αυτή ήταν η απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Yγείας, όπως 

υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των κέντρων αποθεραπείας και 
αποκατάστασης, κατά την τελευταία συνάντησή τους, όταν τέθηκε εκ νέου 

το ζήτημα της αποπληρωμή των παρόχων υγείας. 
 

Η ΕΚΑΑΕ (Ένωση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ελλάδας), η 
οποία συνεδρίασε χτες εκτάκτως στη Λάρισα, σημειώνει στην ανακοίνωσή 

της πως «καταδεικνύεται πλέον περίτρανα ότι το όλο μοντέλο λειτουργίας 
του ΕΟΠΥΥ στοιχειοθετήθηκε με απίστευτη προχειρότητα από έναν 

οργανισμό υποχρηματοδοτούμενο και χωρίς την παραμικρή τήρηση των 

δεσμεύσεων του απέναντι στους ασθενείς ασφαλισμένους και στους 
παρόχους των υπηρεσιών». 

 
Όπως καταγγέλλουν οι ιδιοκτήτες των κέντρων αποκατάστασης, στην 

πρόσφατη συνάντηση των μελών του Δ.Σ. της ΕΚΑΑΕ με τον αναπληρωτή 
υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά και με τον αντιπρόεδρο επί των οικονομικών 

του ΕΟΠΥΥ κ. Νικόλη δεν κατατέθηκαν ισολογιστικά στοιχεία δαπάνης για 
τον κλάδο, ωστόσο ζητήθηκε η περαιτέρω μείωση του κόστους των 

υπηρεσιών. 
 

«Είναι επίσης σαφές ότι το 95% των τιμολογίων μας βρίσκονται στο 
λογιστήριο του ΕΟΠΥΥ. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. Σαλμάς μας ζήτησε άνευ 

πληρωμής και δέσμευσης χρονικού ορίζοντα να επιδείξουμε πατριωτική 
στάση, μειώνοντας τις δαπάνες μας σε σημείο κατάρρευσης, 

http://www.isx.gr/content/2592012-%CE%BC-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%AD%CF%87%CF%89-%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CF%83%CF%89-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.isx.gr/content/2592012-%CE%BC-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%AD%CF%87%CF%89-%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CF%83%CF%89-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.isx.gr/content/2592012-%CE%BC-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%AD%CF%87%CF%89-%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CF%83%CF%89-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.isx.gr/content/2592012-%CE%BC-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%AD%CF%87%CF%89-%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CF%83%CF%89-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.isx.gr/content/2592012-%CE%BC-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%AD%CF%87%CF%89-%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CF%83%CF%89-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.isx.gr/content/2592012-%CE%BC-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%AD%CF%87%CF%89-%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CF%83%CF%89-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.isx.gr/content/2592012-%CE%BC-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%AD%CF%87%CF%89-%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CF%83%CF%89-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.isx.gr/content/2592012-%CE%BC-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%AD%CF%87%CF%89-%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CF%83%CF%89-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.isx.gr/content/2592012-%CE%BC-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%AD%CF%87%CF%89-%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CF%83%CF%89-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://www.isx.gr/content/2592012-%CE%BC-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%AD%CF%87%CF%89-%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CF%83%CF%89-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7
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αδιαφορώντας πλήρως για τις παρενέργειες που θα προκύψουν σε 

αρρώστους, εργαζομένους» επισημαίνει η ΕΚΑΑΕ. 
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Τίτλος : 
Εκθέσεις επιδόσεως του εξωδίκου στον Υπουργό και 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, σχετικά με την επίσχεση 
της 8/10/2012 

Μέσο :  

http://eni-eopyy.net/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://eni-

eopyy.net/2012/10/03/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%

B9%CF%82-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-

%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%B5%CE%BE%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-

%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD/ 

 

 

 

Σας κοινοποιούμε τις εκθέσεις επιδόσεως του εξωδίκου στον Υπουργό και 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, σχετικά με την επίσχεση της 8/10/2012 

εκθεσεις_επιδοσεις_εξωδικου_επισχεσης_σε_Υπ_Υγειας 

 

http://eni-eopyy.net/2012/10/03/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD/
http://eni-eopyy.net/2012/10/03/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD/
http://eni-eopyy.net/2012/10/03/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD/
http://eni-eopyy.net/2012/10/03/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD/
http://eni-eopyy.net/2012/10/03/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD/
http://eni-eopyy.net/2012/10/03/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD/
http://eni-eopyy.net/2012/10/03/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD/
http://eni-eopyy.net/2012/10/03/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD/
http://enieopyy.files.wordpress.com/2012/10/ceb5cebaceb8ceb5cf83ceb5ceb9cf82_ceb5cf80ceb9ceb4cebfcf83ceb5ceb9cf82_ceb5cebecf89ceb4ceb9cebacebfcf85_ceb5cf80ceb9cf83cf87ceb5cf83.pdf
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Τίτλος : 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Μέσο :  

http://eni-eopyy.net/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://eni-

eopyy.net/2012/10/03/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%

B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-

%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B9%CE%B4%CE%B9/ 

 
Posted on 03/10/2012 by Admin  

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

                                                                             Αθήνα 02/10/2012 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

Εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια ανεύρεσης κάποιας λύσης, στο ζωτικής 

σημασίας πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν τα ιατρεία – 
εργαστήρια και οι μονάδες μας, από την αδυναμία του κράτους και κατ’ 

επέκταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις συμβατικές 
του υποχρεώσεις, της τακτικής δηλαδή απόδοσης των οφειλομένων προς 

εμάς, για την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών μας προς τους 
ασφαλισμένους του Οργανισμού. 

Μετά όμως από την πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με τον πολιτικό 

προϊστάμενο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Αν. Υπουργό Υγείας κ. Μάριο Σαλμά και την 

κυνική του ομολογία, ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν χρήματα για τις μέχρι 
τέλους τρέχοντος έτους υπηρεσίες που θα εκτελέσουμε, αλλά και σ’ αυτές 

που έχουμε ήδη εκτελέσει απαιτεί επί πλέον έκπτωση, αφού αυθαιρέτως 
και χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση ή ενημέρωση, μείωσε 

δραματικά τις δαπάνες του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε όλες τις 
κατηγορίες παροχών, με ταυτόχρονη μετακίνηση του αντίστοιχου ποσού 

στον κωδικό του φαρμάκου, δεν μας μένει άλλη επιλογή, από το 
μονόδρομο της επίσχεσης παροχής των υπηρεσιών μας επί 

πιστώσει, στους ασφαλισμένους του Οργανισμού. 

http://eni-eopyy.net/2012/10/03/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD/
http://eni-eopyy.net/2012/10/03/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B9%CE%B4%CE%B9/
http://eni-eopyy.net/2012/10/03/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B9%CE%B4%CE%B9/
http://eni-eopyy.net/2012/10/03/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B9%CE%B4%CE%B9/
http://eni-eopyy.net/2012/10/03/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B9%CE%B4%CE%B9/
http://eni-eopyy.net/2012/10/03/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B9%CE%B4%CE%B9/
http://eni-eopyy.net/2012/10/03/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B9%CE%B4%CE%B9/
http://eni-eopyy.net/2012/10/03/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83-%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b9%ce%b4%ce%b9/
http://eni-eopyy.net/author/ygeiapress/
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Η επιλογή αυτή πρέπει να είναι μια συνειδητή πράξη, απέναντι σε 

ένα κράτος το οποίο παραμένει αδιάφορο στα προβλήματα μας, 

δεν δείχνει συνέπεια στις υποχρεώσεις του και είναι αφερέγγυο 
στις υποσχέσεις του.  

Είναι αδήριτος ανάγκη να κατανοήσουμε όλοι μας, ότι η συνέχιση της 

πίστωσης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν 
στον οργανισμό (υποχρηματοδότηση, κακός σχεδιασμός, προχειρότητα, 

αδιαφορία), αλλά και στην χώρα μας αυτήν την περίοδο (οικονομική κρίση 
που βαθαίνει, ύφεση, ανεργία, αλλά κυρίως το τεράστιο κρατικό χρέος), 

αυξάνει δραματικά το χρέος όλων μας, με τελική κατάληξη τη 
χρεοκοπία και κατά συνέπεια την οικονομική και προσωπική μας 

καταστροφή.  

Με 187 εκατ. ευρώ προϋπολογισθείσα δαπάνη του 2012 για Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας και 82 εκατ. για ιατρικές επισκέψεις, είναι βέβαιο ότι 
δεν πρόκειται να μας καταβληθούν τα μέχρι 30/09/2012 

οφειλομενα του Οργανισμού προς εμάς, για τις παρασχεθεισες 
υπηρεσίες, χωρίς «κούρεμα» και συγχρόνως οι οποίες απαιτήσεις μας 

από 01/10/2012 έως τέλος του χρόνου, στην πραγματικότητα θα 
ισοδυναμούν με αγορά χρέους από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Λογικές να 

εξυπηρετηθούν οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταβάλλοντας μόνο τη 
συμμετοχή τους επί της αξίας των εξετάσεων, θα βαθύνει ακόμα 

περισσότερο τα χρέη μας και θα άρει την πίεση των ασφαλισμένων προς 

τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Συνεπώς, είναι απολύτως αναγκαίο να συμμετάσχουμε όλοι μας στις 
κινητοποιήσεις, συνειδητά και δυναμικά, με σθένος και ομοψυχία, για να 

εξαντλήσουμε τις ελάχιστες πιθανότητες που υπάρχουν να αλλάξουμε τη 
ροή των πραγμάτων, στο σημαντικό έργο που επιτελούμε, αυτό δηλαδή 

της προστασίας της υγείας των πολιτών.  

Η δυναμική σας παρουσία δεν πρέπει να εξαντληθεί στη συμμετοχή σας 

στην κινητοποίηση που πραγματοποιούμε, αλλά ενεργοποιηθείτε στην 
ενημέρωση και αφύπνιση όσων περισσοτέρων συναδέλφων 

μπορείτε, για να αντιληφθούν τη μεγάλη καταστροφή που έρχεται και 
συνειδητά να συμπαραταχθούν με όλους εμάς, τους πολλούς, γιατί η 

καθολική συμμετοχή είναι σίγουρα αποτελεσματική. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ, ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙΣ ΣΕ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ 
ΝΑ ΣΕ ΧΡΕΩΣΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
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ΑΝ ΑΝΤΕΧΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΜΕΤΡΗΣΕ ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ 

ΑΝΤΕΞΕΙΣ ΑΥΡΙΟ  

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Τίτλος : 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  

Μέσο :  

http://pfsgr.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/10/blog-

post_1.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campai
gn=Feed:+blogspot/JeOdOl+%28%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%C

E%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%B
B%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%C

F%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9
%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF

%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%29 

 
Ο πρόεδρος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Πάνος Καμμένος συναντήθηκε 

με το προεδρείο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, στα γραφεία 
του κόμματος στη Βουλή. 

 
Ενημερώθηκε για τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο ΕΟΠΥΥ 

και ζήτησε την άμεση χρηματοδότησή του.   

Τα μέλη του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου έθεσαν στον κ. 
Καμμένο τρία σημεία για την ομαλή λειτουργία των φαρμακείων:   

- Να προωθηθεί ο συμψηφισμός των οφειλών του δημοσίου προς τους 
φαρμακοποιούς. 

- Η πίστωση των φαρμακοβιομηχανιών προς τα φαρμακεία να διαρκεί δύο 
μήνες. 

- Να βγουν από τις λίστες του Τειρεσία οι φαρμακοποιοί στους οποίους  
χρωστά το ελληνικό δημόσιο.        

 
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης: Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος 

Τέρενς Κουίκ, ο Αναπληρωτής Γραμματέας της Κ.Ο. Γιάννης Κουράκος, ο 
Αναπληρωτής Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και υπεύθυνος του Τομέα 

Κοινοβουλευτικής Ευθύνης Οικονομικών Νότης Μαριάς, ο υπεύθυνος του  
Τομέα Κοινοβουλευτικής Ευθύνης Υγείας Παναγιώτης Μελάς και ο  

Συντονιστής Γραμματέας Εργασιακών και Κοινωνικών Θεμάτων και 

Αυτοδιοικητικών Υποθέσεων Γιάννης Μανώλης.   Μετά το τέλος της 
συνάντηση ο Πρόεδρος των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Πάνος Καμμένος 

δήλωσε τα εξής:   
 

 
 

http://pfsgr.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+%28%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%29
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+%28%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%29
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+%28%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%29
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+%28%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%29
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+%28%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%29
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+%28%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%29
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+%28%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%29
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+%28%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%29
http://pfsgr.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/JeOdOl+%28%CE%A4%CE%BF+Blog+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%85+%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%29
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«Συναντηθήκαμε σήμερα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο των Φαρμακοποιών 

και συζητήσαμε τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τους έλληνες πολίτες. 

 
Το σημαντικότερο είναι ότι οι φαρμακοποιοί δεν προέταξαν τις απαιτήσεις 

του δικού τους κλάδου, αλλά την επιβίωση του ΕΟΠΥΥ. 
 Την ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ.  

Αν δεν χρηματοδοτηθεί άμεσα ο ΕΟΠΥΥ όπως υποσχέθηκε η κυβέρνηση 
και οι συμμετέχοντες στην κυβέρνηση πριν από τις εκλογές- ένα ακόμη 

ψέμα- τότε θα φτάσουμε στο σημείο που δεν θα μπορεί κανένας 
ασφαλισμένος να έχει τα φάρμακα που απαιτούνται για την επιβίωσή του.   

Η κυβέρνηση αντί να προτάσσει τις πληρωμές στους τοκογλύφους των 
παράνομων δόσεων, με επιτόκια επτά φορές πάνω τα οποία εξυπηρετούν 

τους διεθνείς τραπεζίτες, έχει υποχρέωση να διασφαλίσει την ασφάλεια, 
την υγεία και την επιβίωση των ελλήνων πολιτών.  

Συντασσόμαστε με τα αιτήματα των φαρμακοποιών και ζητάμε άμεσα τη 
χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ στο 1% όπως έχει προσυμφωνηθεί και την 

πληρωμή μέσω συμψηφισμού των απαιτήσεων των φαρμακείων.  

Δεν είναι ανάγκη να εκταμιεύσει χρήματα το ελληνικό δημόσιο. Εάν 
δοθούν επιταγές οι οποίες θα εισπράττονται μόνο από το δημόσιο, θα 

τακτοποιηθεί άμεσα το θέμα των οφειλών και θα μπορέσουν να 
λειτουργούν τα φαρμακεία και οι ασφαλισμένοι να βρίσκουν τα φάρμακά 

τους».  
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Θεματολογία:  
Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία βάζει πλάτη 

Μέσο: 

http://ekorinthos.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://ekorinthos.gr/2012/10/01/i-elliniki-farmakobiomixania-bazei-

plati/#.UGygC675IWI 

 

Ερχονται μεγάλες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων! Για την έξοδο από 
την κρίση – Για ακόμη μια φορά, δέχεται σημαντική μείωση κερδών για να 

στηρίξει τον Ελληνα πολίτη Πλησιάζει η ώρα της λήψης των πιο κρίσιμων 
αποφάσεων για την μετέπειτα πορεία στο χώρο της Υγείας. Οι συζητήσεις 

τρόικας-κυβέρνησης έχουν φτάσει στο αποκορύφωμα και όλοι αναμένουν 

την οριστικοποίηση των νέων μέτρων προκειμένου να υπάρξει ο 
κατάλληλος χρόνος προετοιμασίας, με στόχο τη μέγιστη απόδοσή τους 

εντός του επόμενου έτους. Όλα δείχνουν ότι η ελληνική 
φαρμακοβιομηχανία θα κληθεί να βάλει πλάτη για ακόμη μια φορά. 

Υπενθυμίζεται πως ο εν λόγω κλάδος είναι εκείνος που έχει πληγεί 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον μετά την εφαρμογή του μνημονίου, 

με ποσοστά απωλειών που αγγίζουν –ή και ξεπερνούν- το 50%! Μέτρα 
όπως αυτά της αποπληρωμής των επιχειρήσεων με ομόλογα τα οποία στην 

συνέχεια «κουρεύτηκαν» σημαντικά, νέοι φόροι, επιστροφές, μειώσεις 
τιμών φαρμάκων, μη εξοφλημένες απαιτήσεις, έχουν φέρει τον κλάδο ένα 

βήμα πριν το λουκέτο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του newsbomb.gr 
παρακάτω απεικονίζονται τα βασικότερα σημεία της συμφωνίας μεταξύ 

κυβέρνησης και τρόικας, μια συμφωνία που αναμένεται να κλειδώσει μέχρι 
αύριο το βράδυ. 1. Σημαντικές μειώσεις τιμών στα φάρμακα – 

Συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία και δυνατότητα καταγραφής 

επωνυμίας φαρμάκου από τον θεράποντα ιατρό. Μέτρο-ανάσα για τους 
ασθενέστερους, οι οποίοι αναμένεται να πληγούν περεταίρω με τη λήψη 

των νέων οικονομικών μέτρων. Αναμένεται η έκδοση νέου δελτίου τιμών 
με μεγάλες μειώσεις, στις οποίες φαίνεται ότι έχουν συμφωνήσει οι 

Έλληνες φαρμακοβιομήχανοι με τον αναπληρωτή Υπ. Υγείας κ. Μάριο 
Σαλμά, με στόχο τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Έτσι 

διασφαλίζεται η κάλυψη του οικονομικού στόχου που έχουν θέσει η τρόικα 
και το υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, όμως, δίνεται και η δυνατότητα 

επιλογής σκευάσματος στους ασθενείς, μέσω βέβαια του θεράποντος 
ιατρού τους, ξεπερνώντας έτσι την –προ ολίγων μηνών- έντονη αντίδραση 

του μεγαλύτερου μέρους της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και πολιτών 
που τάσσονται κατά της συνταγογράφησης με βάση αποκλειστικά και μόνο 

τη δραστική ουσία. 2. Διεύρυνση της αγοράς των επώνυμων γενόσημων. 
Στόχος είναι να καλυφθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα το 60% της 

http://ekorinthos.gr/2012/10/01/i-elliniki-farmakobiomixania-bazei-plati/%23.UGygC675IWI
http://ekorinthos.gr/2012/10/01/i-elliniki-farmakobiomixania-bazei-plati/%23.UGygC675IWI
http://ekorinthos.gr/2012/10/01/i-elliniki-farmakobiomixania-bazei-plati/%23.UGygC675IWI
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συνολικής αγοράς από την κυκλοφορία επώνυμων γενόσημων. 3. 

Επενδύσεις από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Αναμένονται σοβαρές 

επενδύσεις από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία προκειμένου να μπει 
δυναμικά στην αγορά των επώνυμων γενόσημων. 4. Εξαγωγές-

Εξωστρέφεια. Θα δοθούν σημαντικά κίνητρα στις ελληνικές 
φαρμακοβιομηχανίες προκειμένου να βγουν ανταγωνιστικά και εκτός 

συνόρων, με κύριο όπλο τους την ποιότητα των προϊόντων και τις 
ανταγωνιστικές τιμές σε επώνυμα πάντα γενόσημα. Κύκλοι τόσο του 

υπουργείου Υγείας όσο και της τρόικας παραδέχονται σε ανεπίσημες 
συζητήσεις ότι τις θυσίες που έχει υποστεί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία 

δεν τις έχει υποστεί κανένας άλλος κλάδος. Κοινό στόχο αποτελεί αυτά να 
είναι και –οριστικά- τα τελευταία μέτρα, καθώς είναι γεγονός ότι ο 

συγκεκριμένος κλάδος δε θα αντέξει και άλλο πλήγμα. Οι δε συνέπειες 
μιας πιθανής κατάρρευσης θα ήταν ολέθριες τόσο για την ελληνική 

οικονομία όσο και τις 20.000 οικογένειες που ζουν από τον κλάδο. Όμως, 
η σημαντικότερη συνέπεια θα ήταν η απουσία του ποιοτικού ελληνικού 

φαρμάκου, το οποίο εμπιστεύεται ο μέσος Έλληνας, από τα ράφια των 

φαρμακείων.  
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Θεματολογία:  
Ερχονται μεγάλες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων!  

Μέσο: 
http://ksipnistere.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://ksipnistere.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3147.html 
 
 

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία βάζει πλάτη για την έξοδο από την κρίση - 
Για ακόμη μια φορά, δέχεται σημαντική μείωση κερδών για να ..... 

στηρίξει τον Ελληνα πολίτη Ερχονται μεγάλες μειώσεις στις τιμές των 
φαρμάκων! Πλησιάζει η ώρα της λήψης των πιο κρίσιμων αποφάσεων για 

την μετέπειτα πορεία στο χώρο της Υγείας. Οι συζητήσεις τρόικας-

κυβέρνησης έχουν φτάσει στο αποκορύφωμα και όλοι αναμένουν την 
οριστικοποίηση των νέων μέτρων προκειμένου να υπάρξει ο κατάλληλος 

χρόνος προετοιμασίας, με στόχο τη μέγιστη απόδοσή τους εντός του 
επόμενου έτους. Όλα δείχνουν ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία θα 

κληθεί να βάλει πλάτη για ακόμη μια φορά. Υπενθυμίζεται πως ο εν λόγω 
κλάδος είναι εκείνος που έχει πληγεί περισσότερο από οποιονδήποτε 

άλλον μετά την εφαρμογή του μνημονίου, με ποσοστά απωλειών που 
αγγίζουν –ή και ξεπερνούν- το 50%! Μέτρα όπως αυτά της αποπληρωμής 

των επιχειρήσεων με ομόλογα τα οποία στην συνέχεια «κουρεύτηκαν» 
σημαντικά, νέοι φόροι, επιστροφές, μειώσεις τιμών φαρμάκων, μη 

εξοφλημένες απαιτήσεις, έχουν φέρει τον κλάδο ένα βήμα πριν το 
λουκέτο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του newsbomb.gr παρακάτω 

απεικονίζονται τα βασικότερα σημεία της συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης 
και τρόικας, μια συμφωνία που αναμένεται να κλειδώσει μέχρι αύριο το 

βράδυ. 1. Σημαντικές μειώσεις τιμών στα φάρμακα - Συνταγογράφηση με 

βάση τη δραστική ουσία και δυνατότητα καταγραφής επωνυμίας 
φαρμάκου από τον θεράποντα ιατρό. Μέτρο-ανάσα για τους 

ασθενέστερους, οι οποίοι αναμένεται να πληγούν περεταίρω με τη λήψη 
των νέων οικονομικών μέτρων. Αναμένεται η έκδοση νέου δελτίου τιμών 

με μεγάλες μειώσεις, στις οποίες φαίνεται ότι έχουν συμφωνήσει οι 
Έλληνες φαρμακοβιομήχανοι με τον αναπληρωτή Υπ. Υγείας κ. Μάριο 

Σαλμά, με στόχο τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Έτσι 
διασφαλίζεται η κάλυψη του οικονομικού στόχου που έχουν θέσει η τρόικα 

και το υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, όμως, δίνεται και η δυνατότητα 
επιλογής σκευάσματος στους ασθενείς, μέσω βέβαια του θεράποντος 

ιατρού τους, ξεπερνώντας έτσι την –προ ολίγων μηνών- έντονη αντίδραση 
του μεγαλύτερου μέρους της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και πολιτών 

που τάσσονται κατά της συνταγογράφησης με βάση αποκλειστικά και μόνο 
τη δραστική ουσία. 2. Διεύρυνση της αγοράς των επώνυμων γενόσημων. 

Στόχος είναι να καλυφθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα το 60% της 

http://ksipnistere.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3147.html
http://ksipnistere.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3147.html
http://ksipnistere.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3147.html
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συνολικής αγοράς από την κυκλοφορία επώνυμων γενόσημων. 3. 

Επενδύσεις από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Αναμένονται σοβαρές 

επενδύσεις από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία προκειμένου να μπει 
δυναμικά στην αγορά των επώνυμων γενόσημων. 4. Εξαγωγές-

Εξωστρέφεια. Θα δοθούν σημαντικά κίνητρα στις ελληνικές 
φαρμακοβιομηχανίες προκειμένου να βγουν ανταγωνιστικά και εκτός 

συνόρων, με κύριο όπλο τους την ποιότητα των προϊόντων και τις 
ανταγωνιστικές τιμές σε επώνυμα πάντα γενόσημα. Κύκλοι τόσο του 

υπουργείου Υγείας όσο και της τρόικας παραδέχονται σε ανεπίσημες 
συζητήσεις ότι τις θυσίες που έχει υποστεί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία 

δεν τις έχει υποστεί κανένας άλλος κλάδος. Κοινό στόχο αποτελεί αυτά να 
είναι και –οριστικά- τα τελευταία μέτρα, καθώς είναι γεγονός ότι ο 

συγκεκριμένος κλάδος δε θα αντέξει και άλλο πλήγμα. Οι δε συνέπειες 
μιας πιθανής κατάρρευσης θα ήταν ολέθριες τόσο για την ελληνική 

οικονομία όσο και τις 20.000 οικογένειες που ζουν από τον κλάδο. Όμως, 
η σημαντικότερη συνέπεια θα ήταν η απουσία του ποιοτικού ελληνικού 

φαρμάκου, το οποίο εμπιστεύεται ο μέσος Έλληνας, από τα ράφια των 

φαρμακείων. 
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Θεματολογία:  
ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΩΡΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΝ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΝ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ 
ΓΙΑ «ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» 

 

Μέσο: 
http://www.katohika.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://www.katohika.gr/2012/10/blog-post_4763.html 

 
 
Εξυμνείται ως «προληπτική» τάση από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, οι γιατροί συστήνουν τώρα ότι οι ασθενείς οι οποίοι 
βρέθηκαν να είναι «πιο επιρρεπείς» σε ορισμένες μορφές 

καρκίνου, να απομακρύνουν τα μέλη του σώματος που θα 
μπορούσαν να επηρεαστούν. .Ακούγεται τρελό και κάτι παραπάνω 

απο βάρβαρο (όπως και είναι), αλλά προφανώς η επικρατούσα 
ιατρική κοινότητα θεωρεί ότι είναι αρκετά ηρωικό κατόρθωμα το να 

εκτελεστεί σωματικός ακρωτηριασμός στο όνομα της δήθεν 

πρόληψης του καρκίνου.  

Σε ένα πρόσφατο άρθρο του CNN με τίτλο «Η προληπτική μαστεκτομή 
μου: Μένω ζωντανή για τα παιδιά μου," μια μητέρα απομακρύνει τα δύο 

της στήθη και τις ωοθήκες της που δεν ήταν θετικά για καρκίνο. 
Δηλώνοντας ότι έκανε έτσι μετά από παρότρυνση του γυναικολόγου της, 

Η Allison Gilbert, αφαίρεσε χειρουργικά τις ωοθήκες της, το 2007 και το 
στήθος της αυτό το χρόνο. Η Gilbert εξηγεί πώς αποφάσισε να αφαιρέσει 

το στήθος και τις ωοθήκες της αφού ο γιατρός της συνίστησε αυτόν τον 
τρόπο, παρά το γεγονός ότι η διατροφή και ο τρόπος ζωής πραγματικά 

μπορεί να αλλάξει την έκφραση του γονιδίου σας δραματικά: Δυστυχώς 

δεν είναι μόνο ο γιατρός της Gilbert ο οποίος συνιστά σε ασθενείς να 
αφαιρέσουν το στήθος, τις ωοθήκες τους, καθώς και άλλες περιοχές του 

σώματος που παρουσιάζουν ένα «γενετικό κίνδυνο καρκίνου. Δυστυχώς, η 
τάση αυτή δεν είναι μόνο εκτεταμένη αλλά και κράχτης στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης μέσα απο γελοίες πηγές όπως το CNN, παρουσιάζεται ως 
"πλανήτης καρδιά" και με συγκινητική επίδειξη αγάπης για τους φίλους και 

την οικογένεια.  
 

http://www.katohika.gr/2012/10/blog-post_4763.html
http://www.katohika.gr/2012/10/blog-post_4763.html
http://www.katohika.gr/2012/10/blog-post_4763.html
http://www.katohika.gr/2012/10/blog-post_4763.html
http://www.katohika.gr/2012/10/blog-post_4763.html
http://atheatignosi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5100.html
http://atheatignosi.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5100.html
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Θεματολογία:  
ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ 

Μέσο: 
http://www.acharnorama.gr/  

Δημοσίευμα: 
 

http://www.acharnorama.gr/site/axarnes/megalh_ekdhlosh_prolhptikoy_
elegxoy__enhmeroshs_gia_thn_osteoporosh_sto_menidi.html 

 

 

Η Δημοτική Φροντίδα Δήμου Αχαρνών σε συνεργασία με τoν 

Ελληνικό Σύλλογο Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση σας 
προσκαλούν να συμμετάσχετε στην ενημερωτική εκδήλωση που 

διοργανώνουν την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012, ώρα 17:00 με θέμα: 
«Οστεοπόρωση, η σιωπηλή επιδημία», στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 

Δήμου Αχαρνών(Φιλαδελφείας & Μπόσδα 87)  

Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση του κόσμου από 
εξειδικευμένους επιστήμονες σχετικά με την οστεοπόρωση, την 

πρόληψη, την διατροφή και πολλά άλλα.  

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει δύο κύρια μέρη: την πραγματοποίηση 

δωρεάν μετρήσεων οστικής πυκνότητας, και τη διεξαγωγή ενημερωτικών 
ομιλιών από εξειδικευμένους επιστήμονες.  

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 10/10/2012, ώρες από 

10:00 έως 16:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Δήμου Αχαρνών. Οι 
μετρήσεις οστικής πυκνότητας θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν 

ραντεβού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 

τηλέφωνο: 2102445438 κα. Δρόκαλου Αγγελική 

Η είσοδος για τις ομιλίες είναι ελεύθερη για όλους 

Η πρόσκληση στην εκδήλωση αφορά άτομα κάθε ηλικίας που 
ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για ένα θέμα υγείας που μπορεί εύκολα να 

μετατραπεί σε πρόβλημα με σοβαρές επιπτώσεις. Ο Ελληνικός Σύλλογος 

Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση πρεσβεύει πως η ενημέρωση 
αποτελεί την αρχή της πρόληψης και της σωστής αποκατάστασης και 

συμβουλεύει τόσο τους νέους όσο και τους μεγαλύτερους να 
παρακολουθούν θέματα υγείας ακόμη κι αν δεν τους αφορούν άμεσα. 

http://www.acharnorama.gr/site/axarnes/megalh_ekdhlosh_prolhptikoy_elegxoy__enhmeroshs_gia_thn_osteoporosh_sto_menidi.html
http://www.acharnorama.gr/site/axarnes/megalh_ekdhlosh_prolhptikoy_elegxoy__enhmeroshs_gia_thn_osteoporosh_sto_menidi.html
http://www.acharnorama.gr/site/axarnes/megalh_ekdhlosh_prolhptikoy_elegxoy__enhmeroshs_gia_thn_osteoporosh_sto_menidi.html
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………  

Ο Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση 

είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο επίσημα αναγνωρισμένο από το 
Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (ΙΟF) και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 

(WHO).  

Ο Σύλλογος, ο οποίος αριθμεί 7.500 και πλέον μέλη, αποτελεί το μοναδικό 

αναγνωρισμένο σωματείο το οποίο σαν κύριο στόχο έχει την ενημέρωση 
του κοινού γύρω από την οστεοπόρωση, τη διατροφή, την άσκηση, τη 

ψυχολογία, την πρόληψη και την σκελετική υγεία. Η δράση του Συλλόγου 
επεκτείνεται τόσο μέσα στα όρια της Αττικής όσο και σε ολόκληρη την 

Ελλάδα.  

Ο Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση διατηρεί 
άριστη σχέση συνεργασίας με επιστημονικά σωματεία που ασχολούνται με 

την οστεοπόρωση καθώς και με το Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων 
Μυοσκελετικού Συστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών της Ιατρικής 

Σχολής.  

Ο Σύλλογος σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς διεξάγει 

επιδημιολογικές και άλλες μελέτες προκειμένου να συγκεντρωθούν και να 
επεξεργαστούν στοιχεία για την χρόνια αυτή νόσο. Ο Σύλλογος επίσης 

δραστηριοποιείται στην διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, σεμιναρίων, 
συνεδρίων και στην έκδοση εντύπων.  

Αποτέλεσμα της πολύχρονης αυτής προσπάθειας ήταν ο Ελληνικός 
Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση να κατακτήσει την 

πρώτη θέση για την εξέχουσα πορεία του, μεταξύ 186 χωρών, στο 
Παγκόσμιο Συνέδριο που διεξήχθη στο Miami των Ηνωμένων Πολιτειών 

τον Δεκέμβριο του 2007. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8018123, 210 6280698, 
email: info@osteocare.gr, URL: www.osteocare.gr 

 www.facebook.com/osteoporosis 
,http://www.youtube.com/user/OsteoporosisGR 

,http://twitter.com/#!/Osteoporosis_GR  
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Θεματολογία:  
Ποιοί νέοι φορείς του Δημοσίου (ΞΑΝΑ) καταργούνται ή 
(ΞΑΝΑ) συγχωνεύονται  

Μέσο: 
http://bestblogsgr.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://bestblogsgr.blogspot.gr/2012/10/blog-

post_1186.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam
paign=Feed:+50Blogs+%28%CE%A4%CE%B1+50+%CE%B4%CE%B7

%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%
84%CE%B5%CF%81%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%

CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC+blogs%29 

 

- Προς το  παρόν θα καταργηθούν/ενσωματωθούν 196 φορείς και 

στην επόμενη "φουρνιά" άλλοι 200 φορείς 

- Προβλέπεται υποχρεωτική μεταφορά προσωπικού σε νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου 

- Καταργούνται και συγχωνεύονται 29 φορείς διαχείρισης 
προστατευομένων περιοχών 

- Το νομοσχέδιο έχει ήδη κατατεθεί για δημόσια διαβούλευση 
Ξεκινά από σήμερα η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για την 

«Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα», του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

 
Στόχος του νομοσχεδίου είναι «η οικονομικότερη και αποδοτικότερη 

λειτουργία δημοσίων οργανισμών που εξυπηρετούν δημόσια αγαθά και 
παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο με όσο το δυνατό 

λιγότερο δημοσιονομικό κόστος και μικρότερη επιβάρυνση του Έλληνα 
φορολογούμενου». 

 
Τα νομικά πρόσωπα που καταργούνται είναι: 

 
Η «Ελληνική Θαλάσσια Ένωση», το «Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών», 

το «Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών 
Έργων», ο «Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» και το 

«Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού- Εθνικό 

Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς- Εθνικής Χαρτοθήκης».  
 

Στους φορείς που συγχωνεύονται περιλαμβάνονται: 
 

http://bestblogsgr.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1186.html
http://bestblogsgr.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1186.html
http://bestblogsgr.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1186.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+50Blogs+%28%CE%A4%CE%B1+50+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC+blogs%29
http://bestblogsgr.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1186.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+50Blogs+%28%CE%A4%CE%B1+50+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC+blogs%29
http://bestblogsgr.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1186.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+50Blogs+%28%CE%A4%CE%B1+50+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC+blogs%29
http://bestblogsgr.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1186.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+50Blogs+%28%CE%A4%CE%B1+50+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC+blogs%29
http://bestblogsgr.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1186.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+50Blogs+%28%CE%A4%CE%B1+50+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC+blogs%29
http://bestblogsgr.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1186.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+50Blogs+%28%CE%A4%CE%B1+50+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC+blogs%29
http://bestblogsgr.blogspot.gr/2012/10/blog-post_1186.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+50Blogs+%28%CE%A4%CE%B1+50+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC+blogs%29
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- Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας» καταργείται, ενώ οι ανώνυμες 

εταιρείες «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και «Ελληνικός Οργανισμός 

Τυποποίησης» (ΕΛ.Ο.Τ.) λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση και οι 
αρμοδιότητές τους μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από το 

συνιστώμενο Ν.Π.Ι.Δ., με την επωνυμία «Οργανισμός Διαπίστευσης, 
Τυποποίησης και Μετρολογίας».  

 
- Το «Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας» εντάσσεται στο 

«Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης». 
 

- Συγχωνεύεται με απορρόφηση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
«Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης» από την ανώνυμη εταιρεία με την 

επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών».  
 

- Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών καταργείται ως αυτοτελές νομικό 
πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.  

 

- Καταργούνται και συγχωνεύονται 29 φορείς διαχείρισης 
προστατευομένων περιοχών. Προβλέπεται η συγχώνευση 20 φορέων σε 

εννέα, η κατάργηση τεσσάρων επιπλέον και η ενσωμάτωσή τους σε 
υφιστάμενες υπηρεσίες, καθώς και η αυτοτελής διατήρηση πέντε φορέων, 

λόγω της διεθνούς αναγνωσιμότητας, της μοναδικότητας των 
προστατευόμενων αντικειμένων, της οικολογικής και γεωγραφικής 

αυτονομίας και της ιστορικότητας των περιοχών αυτών.  
 

- Καταργούνται οι υφιστάμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ), 
οι οποίες λειτουργούν εφεξής ως αποκεντρωμένες διευθύνσεις των 

δεκατριών (13) νέων συνιστώμενων Μ.Κ.Φ. στην έδρα κάθε περιφέρειας 
της χώρας 

 
- Καταργούνται τα υφιστάμενα Κεφαλαία Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών 

(Κ.Α.Φ) και συγχωνεύονται σε ενιαίο συνιστώμενο Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία «Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών».  
 

- Καταργούνται οι υφιστάμενες Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και 
παραμένουν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα εκείνες που εδρεύουν σε 

πόλεις, οι οποίες είναι και έδρες Εφετείων.  
 

- Συγχωνεύονται οι εταιρίες ΔΕΘ ΑΕ, HELEXPO AE και ΟΠΕ ΑΕ και 
ταυτόχρονα δημιουργείται, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, εταιρεία με την 

επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Εκθέσεων και Ανάπτυξης Εξαγωγών ΑΕ. 
 

Όπως σημειώνεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 
«καταργούνται φορείς των οποίων η αποστολή και ο ρόλος μπορεί πλέον 

να ασκηθεί από κάποια υφιστάμενη δομή συνεκτικότερα. Στο πλαίσιο 
αυτό, αρμοδιότητες των καταργούμενων νομικών προσώπων, που κρίνεται 

ότι εξακολουθούν να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, μεταφέρονται σε 



 

[34] 
 

άλλους φορείς ή υπηρεσίες του Δημοσίου, γεγονός που συνεπάγεται 

σημαντική εξοικονόμηση πόρων». 

 
Επίσης, «συγχωνεύονται οργανισμοί του δημόσιου τομέα και τίθενται σε 

εκκαθάριση ανώνυμες εταιρείες, προς επίτευξη του στόχου της 
ορθολογικής αναδιάρθρωσης του δημοσίου τομέα στην κατεύθυνση του 

περιορισμού του εύρους του». 
 

Για το προσωπικό, επισημαίνεται ότι «στόχος είναι η αποδοτικότερη 
αξιοποίηση του προσωπικού σε άλλους φορείς του δημοσίου, οι οποίοι 

είναι υποστελεχωμένοι, η βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων 
υπηρεσιών και η ταυτόχρονη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων 

του προσωπικού».  
 

Ακόμη, ρυθμίζονται θέματα, όπως η αυτοδίκαιη λήξη για το ελληνικό 
δημόσιο αζημίως της θητείας του προέδρου, των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και του προσωπικού με θητεία των καταργούμενων ή 

συγχωνευόμενων ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης φορέων. Η 
αναγκαστική μεταφορά του υπηρετούντος προσωπικού από τους 

καταργούμενους φορείς σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του 
δημόσιου τομέα, ανάλογα με τις ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν 

από τα αιτήματα των φορέων (αποφεύγοντας έτσι τη σύσταση νέων 
θέσεων και τον χαρακτηρισμό των μεταφορών ως προσλήψεις), καθώς και 

η μεταφορά του προσωπικού από τους συγχωνευόμενους φορείς στους 
συνιστώμενους με τον νόμο αυτό φορείς.  

 
Τονίζεται δε ότι «υπό το πρίσμα της αρχής της συνέχειας στη λειτουργία 

των δημοσίων υπηρεσιών και της διασφάλισης του δημοσίου 
συμφέροντος, με τις ρυθμίσεις του υπόψη νόμου προβλέπεται: 

 
- Η μεταφορά των κάθε είδους απαιτήσεων, υποχρεώσεων και πάσης 

φύσεως εκκρεμών υποθέσεων που υφίστανται στις υπηρεσίες και φορείς 

του δημόσιου τομέα που καταργούνται ή συγχωνεύονται, σε άλλες 
υπηρεσίες και φορείς, που προσδιορίζονται ανάλογα με την εκάστοτε 

περίπτωση, με κύριο σκοπό τη διασφάλιση τυχόν δικαιωμάτων τρίτων.  
 

- Η διαφύλαξη και αξιοποίηση από άλλες υπηρεσίες και φορείς του αρχείου 
των νομικών προσώπων που καταργούνται ή συγχωνεύονται, που επίσης 

προσδιορίζονται ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. 
 

- Η αυτοδίκαιη περιέλευση, στις περιπτώσεις κατάργησης φορέων και 
οργανισμών, της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους στην κυριότητα του 

Ελληνικού Δημοσίου με ειδικές, κατά περίπτωση ρυθμίσεις». 
 

 
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=165781&catid=

9 

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=165781&catid=9
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=165781&catid=9
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Θεματολογία:  
Σε πολιτική διαπραγμάτευση προχωράει ο Σαμαράς - Η 
τρόικα "γύρισε πίσω" 2 δισ: "Πάρτε πιο πειστικά μέτρα" 

Μέσο: 
http://bestblogsgr.blogspot.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://bestblogsgr.blogspot.gr/2012/10/2.html?utm_source=feedburner&

utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+50Blogs+%28%CE%A4%CE

%B1+50+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE

%BB%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1+%CE%95

%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC+blog

s%29 

- Ο κ. Σαμαράς έχει ξεκινήσει επαφές με ομολόγους του χωρίς να 

αναφέρονται ονόματα 

- Σηκώθηκαν και έφυγαν οι τροικανοί από το Μαξίμου μέσα σε 
μισή ώρα 

- Κυβέρνηση: Δεν υπάρχει εμπλοκή, συνεχίζονται οι 
διαπραγματεύσεις  

- Θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα οι διαπραγματεύσεις – 
Δεν φεύγει η τρόικα  

  
Σε πολιτική διαπραγμάτευση προχωράει το επόμενο διάστημα ο 

πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με ευρωπαίους ομολόγους του. Πολιτική 

διαπραγμάτευση τόσο για τα μέτρα όσο φυσικά και για την επιμήκυνση 
του χρέους. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο πρωθυπουργός είχε ήδη 

κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες με ευρωπαίους ομολόγους του χωρίς 
όμως να κατονομάσουν ποιοι είναι αυτοί με τους οποίους συζήτησε το 

θέμα της επιμήκυνσης του ελληνικού χρέους αλλά και για ένα δεύτερο 
κούρεμα. 

  
Πάντως οι σημερινές διαπραγματεύσεις με την τρόικα δεν είχαν το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών 
οι τρόικα απέρριψε μέτρα δύο δισεκατομμυρίων ευρώ και παρότι η 

κυβέρνηση λέει πως δεν υπάρχει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις τα 
γεγονότα δείχνουν το αντίθετο. 

 
Η σημερινή συνάντηση του υπουργού Οικονομικών με τον επικεφαλής 

των απεσταλμένων της τρόικας Πωλ Τόμσεν κράτησε μόλις μιάμιση ώρα 

και ο Τόμσεν ήταν ιδιαίτερα φειδωλός σε όσα είχε να πει στους 
δημοσιογράφους. 

 
Όταν ρωτήθηκε πως πηγε η συνάντηση, ο κ.Τόμσεν είπε: Ουδέν σχόλιο! 

http://bestblogsgr.blogspot.gr/2012/10/2.html
http://bestblogsgr.blogspot.gr/2012/10/2.html
http://bestblogsgr.blogspot.gr/2012/10/2.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+50Blogs+%28%CE%A4%CE%B1+50+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC+blogs%29
http://bestblogsgr.blogspot.gr/2012/10/2.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+50Blogs+%28%CE%A4%CE%B1+50+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC+blogs%29
http://bestblogsgr.blogspot.gr/2012/10/2.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+50Blogs+%28%CE%A4%CE%B1+50+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC+blogs%29
http://bestblogsgr.blogspot.gr/2012/10/2.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+50Blogs+%28%CE%A4%CE%B1+50+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC+blogs%29
http://bestblogsgr.blogspot.gr/2012/10/2.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+50Blogs+%28%CE%A4%CE%B1+50+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC+blogs%29
http://bestblogsgr.blogspot.gr/2012/10/2.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+50Blogs+%28%CE%A4%CE%B1+50+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC+blogs%29
http://bestblogsgr.blogspot.gr/2012/10/2.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+50Blogs+%28%CE%A4%CE%B1+50+%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC+blogs%29


 

[36] 
 

Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών τα εκκρεμή αυτά 

θέματα των 2 δισ. ευρώ τέθηκαν και στη συνάντηση που είχαν το 

απόγευμα με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνάντηση τους 
κράτησε μόλις μίση ώρα και όπως όλα δείχνουν δεν φαίνεται να βρέθηκε η 

λύση για τα 2 δισ. ευρώ και σύντομα αναμένεται νέα συνάντηση. 
 

  
Στο Μέγαρο Μαξίμου παρέμεινε για μισή περίπου ώρα ο υπουργός 

Οικονομικών ο οποίος εξερχόμενος δήλωσε ότι η τρόικα ζητάει 
διευκρινήσεις και τους τις δίνει η κυβέρνηση ενώ γίνονται διαβουλεύσεις 

πάνω στο πακέτο των μέτρων που έχουν συμφωνήσει οι τρεις αρχηγοί. 
  

...  
  

 http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=165766&catid
=9 

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=165766&catid=9
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=165766&catid=9
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Θεματολογία:  
Ο Σαλμάς έκλεισε ραντεβού με τον Αρβανιτόπουλο 

Μέσο: 
http://agriniopress.gr/ 

Δημοσίευμα: 

http://agriniopress.gr/koinonia/14529-salmas-arvanitopoulos-aei-tei 

 

 

«Πακέτο» θα συζητηθούν Πανεπιστήμιο στο Αγρίνιο και ΤΕΙ Μεσολογγίου, 
στην σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για τις 9 Οκτωβρίου, στο 

Υπουργειο Παιδείας. Εχουν κληθεί όλοι οι βουλευτές της Αιτωλ/νίας καθώς 
και οι δήμαρχοι Αγρινίου, Ναυπάκτου και Μεσολογγίου 

Η σχετική ανακοίνωση από το γραφείο του κ. Σαλμά, έχει ως εξής: 
 

«Σύσκεψη υπό τον Υπουργό Παιδείας, κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, 
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Οκτωβρίου και ώρα 13.00 μ.μ. στο 

Υπουργείο Παιδείας έπειτα από πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας, κ. Μάριου Σαλμά. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι θέματα που 

αφορούν στο πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος, στο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, 
καθώς και στο παράρτημα της Ναυπάκτου. 

 
Ο κ. Σαλμάς κάλεσε στην σύσκεψη όλους τους βουλευτές που εκλέγονται 

στον νομό, καθώς και τους δημάρχους Αγρινίου, Μεσολογγίου και 
Ναυπάκτου.  

Σκοπός της συνάντησης είναι να εκτιμηθεί η κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά  ιδρύματα και να δοθεί λύση σε 
καίρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν.» 
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